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Kokneses novada tūrisma un informācijas centra
Rudens velobrauciena 2018 NOLIKUMS

!. Mērķi un uzdevumi:
l .1. Popularizēt velosponu kā aktīvu atpūtas līdzekli;
1.2. veicināt Kokneses novada iedzīvotāju un viesu savstarpējo komunikāciju un sadarbību;

1.3. veicināt veselīgu dzīvesveidu.

Z. Rudens velobrauciena 2018 (turpmāk tekstā - velobrauciens) vietas un norises
laiks:

2.l. Velobrauciens pamatā tiek organizēts Kokneses un Pļaviņu novada autotransportam
maznoslogotiem koplietošanas ceļiem, gan pa asfalta. gan zemes ceļiem:

2.2. Velobrauciena kopējais garums ir aptuveni 60 km (1.pielikums).
2.3. Velobrauciens notiek sestdienā, 2018.gada 15. septembrī:
2.4. Velobrauciena sākums plkst.9.00 no Kokneses TIC.

3. Pieteikšanās uu finansiālie noteikumi:
3.1. lepriekšēja dalībnieku reģistrācija velobraucienam notiek nosūtot e—pastu uz adresi

turisms/ZDkļkneser, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu. tālruņa numuru;
3.2. Dalībnieku reģistrācija pasākuma dienā notiek Kokneses tūrisma informācijas centrā

(turpmāk tekstā - Kokneses TIC) Koknesē, 1905.gada ielā 7 no plkst.8.30 līdz 9.00;

33. Dalības maksa: pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas. skolēniem - 3.00 EUR,

studentiem, pieaugušajiem — 5.00 EUR.

4. Dalībnieki:
4.1. Velobrauciens ir publisks pasākums, kurā var piedalīties ikviens interesents,

reģistrējoties noteiktajā kārtībā;
4.2. Bērni vecumā līdz 12 gadu vecumam drīkst piedalīties tikai ar vecākiem vai klātesot

atbildīgajai personai. kura jānorāda pieteikumā;
4.3. Piesakoties velobraucienam, dalībnieks skaidri un noteikti piekrīt personas datu

apstrādei. Dalībnieks apzinās, ka dati tiks paturēti tikai tik ilgi. cik tas nepieciešams
dalībnieku uzskaites nolūkiem.

5. Velobrauciena drošība:
5.1. Velobrauciens nav sacensības, tā laikā netiek vērtēti dalībnieki;
5.2. Velobrauciena dalībniekiem jāievēro ceļu satiksmes noteikumi;
5.3. Velobrauciena dalībnieki piedalās ar saviem velosipēdiem un ir atbildīgi par sava

velosipēda tehnisko stāvokli;
5.4. Velobrauciena dalībnieki pilnībā uzņemas atbildību par savu velosipēdu tehnisko

stāvokli. kā arī par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. drošības normu
ievērošanu.

5.5. Velobrauciena dalībniekiem obligāti ir jālieto aizsargķivere;



5.6. Velobrauciena dalibniek ievēro savstaipējās cieņas principus. kā arī izturas ar cieņu pret
velobrauciena norises vidi un velobrauciena laikā sastaptajiem cilvēkiem,

5.7. Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku inventāra vai personīgo mantu bo'tjurnient
velobrauciena laikā, kā arī par jebkādiem ti '

-m, neti em, neparedzamiem vai
paredzamiem fiziskiem vai matcriāliem 7audčjumicm velobrauciena dalībniekiem, kas
var notikt pirms vai pēc velobrauciena, kā arī to laikā.

5.8. Organizatori iesaka nodrošināties ar dzeramo ūdeni velobrauciena laikā.

(). Personas datu aizsardzība:
(\. l. Velobrauciena organizatori ciena dalibnieku privātumu;
6.2. Datu pār7inis ir Kokneses novada dome, adres : Melioratoru iela [. Koknes s pagasts,

Koknescs novads. l,V—Sl |3:
6.3. Reģistrējoties velobraucienam. dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei

brauciena organizēšanas vajadzībām. Reģistrējoties braucienam. nepieciešams norādīt
dalībnieka vārdu, uzvārdu (2.pielikums);

6.4. Velobrauciena dalībnieki. reģistrējoties braucienam. piekrīt / nepiekrīt brauciena laikā
uzņemto foto un videornateri lu izmantosanai brauciena organi7atora vaiad7ībām. tai
skaitā. bet ne tikai publi .anai mā slapas www.kokneseiv un www.visitkoknese.1v.
Latvijas medijos un sociālajos portālos.

7. Citi noteikumi:
7.l Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā, veikt izmaiņas nolikumā, pasākuma
norisē. laikā. vieta un telpā.
8. Velobrauciena organizatori:
R.I. Velobraucienu organizē Kokneses novada domes Kokneses tūrisma informācijas
centrs (tālrunis 65161296, 29275412. 0 — pasts: turismsģžģkokncseiv). Velobrauciena
kontaktpersona Santa Midere.

Sagatavoja LĀre
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Rudens velobrauciena 2018 maršruts
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