Velosvētku “Ērenpreisam 129” parādes brauciena nolikums
Mērķis un uzdevumi:
•

Popularizēt riteņbraukšanu kā pieejamu un veselīgu sporta veidu ģimenēm;

•

Veicināt iedzīvotāju aktīvu dzīvesveidu un sportiskās aktivitātes;

•

Turpināt un popularizēt Mazsalacas pilsētas svētku un velosvētku tradīcijas;

Vieta un laiks:
Mazsalacā, 2020. gada 18. jūlijā
10.00-11.00 Reģistrēšanās velosvētku parādes braucienam /Tirgus laukums/
11.45 Stāšanās parādes braucienam /Parka iela /
12.00 Velosvētku parādes brauciens (individuāli no 12 gadu vecuma) /Mazsalacas pilsēta/.
Parādes braucienu lūdzam vērot no savas mājas, nepulcēties Mazsalacas pilsētas centrā!
Iepriekšēja pieteikšanās elektroniski no 2020. gada 7. jūlija līdz 17. jūlija plkst.16.00, izmantojot
pieteikšanās

formu,

kas

publicēta

Mazsalacas

novada

mājaslapā

un

sociālo

tīklu

kontos:

https://forms.gle/W2ehb4v4pysEfvrB6

Dalībnieka reģistrēšanās velosvētku parādes braucienam notiek elektroniski vai pasākuma dienā
no plkst. 9.30 līdz 11.00 Tirgus laukumā, Mazsalacā. Reģistrējoties elektroniski, numuru iespējams
saņemt iepriekš Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centrā vai pasākuma dienā no plkst.9.30 līdz
plkst.11.00 pie numuru izņemšanas galdiņa tirgus laukumā.
Organizatori:
Velosvētkus “Ērenpreisam 129” organizē Mazsalacas novada Kultūras centrs, juridiskā adrese:
Rūjienas iela 1, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215.
Informācija

par

velosvētkiem

“Ērenpreisam

129”

tiks

ievietota

novada

mājaslapā

www.mazsalaca.lv, kā arī novada sociālo tīklu kontos. Neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt no
organizatoriem, kā arī pa telefonu +371 28374774 vai e-pastu turisms@mazsalacasnovads.lv.

Dalībnieki:
Ikviens Mazsalacas novada iedzīvotājs vai viesis no 12 gadu vecuma, kurš ir pieteicies un ievēro
velosvētku “Ērenpreisam 129” parādes braucienu nolikumu.
Galvenie velosvētku “Ērenpreisam 128” parādes braucienu noteikumi:
1. Parādes braucienā var piedalīties ikviens interesents sākot no 12 gadu vecuma, kuram ir Ceļu
satiksmes noteikumiem atbilstošs velosipēds un aprīkojums. Bērni, kuri jaunāki par 12
gadiem, braucienā var piedalīties tikai esot kopā ar vecāku uz velosipēda (velosipēdu
krēsliņā).
2. Parādes braucienā atbilstoši nominācijām tiks vērtēti tikai tie dalībnieki, kas būs reģistrējušies
parādes braucienam, t.i., dalībnieki, kuriem būs izsniegts dalībnieka numurs.

3. Dalībnieku numurus izsniedz atbilstoši pieteikšanās secībai
4. Dalībnieka Nr. 129 tiek izsniegts Mazsalacas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam.
5. Izsniegtie dalībnieka numuri pirms parādes brauciena starta jāpiestiprina pie velosipēda redzamā
vietā, ieteicams piestiprināt pie stūres.
6. Dalībnieki vai to atbildīgās personas (vecāki vai aizbildņi bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem)
ir atbildīgi par savu vai aizbilstamo veselības stāvokli visa pasākuma laikā, kā arī pirms un pēc
tā.
7. Katrs parādes brauciena dalībnieks, piesakoties velobraucienam, apliecina, ka uzņemas pilnu
atbildību par savu, savu atbildībā esošo bērnu veselības stāvokli un atbilstību izvēlētās distances
veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un šo nolikumu.
8. Piesakoties parādes braucienam, dalībnieki apliecina, ka piekrīt pirms, pēc un pasākuma laikā
uzņemto fotogrāfiju, video un audio materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm
pasākuma un novada tēla popularizēšanas nolūkos.

