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Rudens velobrauciena 2020 NOLIKUMS

1. Mērķi un uzdcuun
1 .1 . Populāri/ei \elosponu kā aktīvu utpūtlls līdzek :

, Verernāi Kokneses novada iedziiou-iju un viesu srrvsusrpeio komunikāciju un sadarbību:
1 3. Veieināl veselīgu dzīvesveidu

2. Rudens velobmucienn 2020 (Iurpmūk Keks!!! . Velonrsueiens) vielas un norises
laiks:

21. Velobraueieus pamalā tiek organizēts pa Kokncscs. Aidosukles. Jaunlclgavas novada
āuwuansnenarn maznoslogclicm koplielosanss ceļiem gan pa asfalva. gan zemes
eeliein:

2.2. Velobrauciena kopēiais garums ll eniuveni 70 km (1.plelikum5):
23. Velobrauciens noliek sesrnienā. 2020.gada 12. seprernbri:
2 4 Velobraueienā sākums pikses no un Kokneses viduslaiku pilsdrupām (Kokneses parks,

Kokneses pag,—aso. Kokneses nauda. LV»5l13).

. Pidtķkiunāx un flnanxiālie unleikuln"
. lenriekseia dzilūmlcku reģisirāeira vclcbrauclcnam noliek nosūtot eposu. u/ adresi
turi s/liknkn e11 vai pa lālmlll 29275412. norādor dalibnieku vārdu u/vārdu,
dzi es cm. tālruņa numuru;

32. nslnoniekureģisirāe pnsākurnedienānoiiek Kokneses \“ldušlalku pilsdrupās
(Kokneses prnks, Kokneses pagaso. Kllknsssš novads. LV-SI 13) no plkst.7.30 līdz
3.00:

3.3. Dalības maksu: >kolšnitm , 7.017 FUR, sluderuiein pieaugušajiem . 10.00 EUR.

4. Dnllbuieki:
4I.\'clabrauclcns ir publisks pasākums, kurā var niedāmres ikviens inreresenrs.

re lrējnucs noreikraia kārtībā,
4.2 Bērni vecumā mi,. 12 gadu vecumam drīkSt piedalines tikai nv vecākiem vai klātesot

atbildi didi person , kum jānorāda niereikuinā;
4.3.Plesukulies veluhmuclmum, dalībnieks skaidri un nntelkll piekvīl personas datu

&pwādel namnneks npzirlāš, ka dali riks oacureri tikai u'k ilgi. eik Lis nenioeiesanis
dnlibniekn ulskniles nolūkiem.

S. Velobmuclcna drošību:
SJ. Velobrauciens um slvceneības, nī ldlkš neliek vēnēll dalībnieki,
Z. Velobrauciena dnlībnleklemļālekēw celu sauks-mes lmlc uml:

).3.Vclcbraucicl1a dalībnieki pleddlā.» ar sanem \clnslpedlcm un ir atbildīgi par savu
velosipēda bellnisko siāvokll.



5.4. Velobmuuenai dulūimekl pilnībā uzņcmxs atbildību par savu Velosipēdu [el-muka
stāvokli. kā arī par saru ies-elina soāvokli un flzlskc sagamvovību. drošība; normu
ievērošanu.

5.5. velobrāuelena dulīhnickiem uhligšti ir jālicm aizsarglrivere;
» o. Vclobmuclcna dalībnieki ievero „vslameiās eienns principus. kā arī mums ar cieņu pret

velobrauciena norises vidi un \clliblAucienll loikā sāsmplnriem cilvēkiem:
5.7. Organilecri nav arnildigi par dalībnieku imenrārn vai pelscnīgo mantu bDi umiem

Velobrauciena laikā. kā ori par ,elrkādiem \īcšiem. netiešiem. nepamdzamicm vai
paredzamiem fiziskiem \al nroienāliem zauuērumiem veloblauciena dalībnlckjcm, kās
var nolikl pirm. nr pēc \cīoblauclena. kā īw laikā.

5 x. ()rganinmn Iesaku nodrns es ar dzeramo ūdeni \clobmuclcna laikā.

&. Pcrsonusdalu rsardzms:
5 1. Velobran enn olganizntmi cieno dalībnieku privāinmu.
() 2. Datu pēwims rr Kokneses novada dome. adzcsc Melloroionr ielā 1. Kokneses pngasls.

Koknexew' nmads Ī VVSĪ 13,
5.3. Reģislr mes velnbmucienum. dalībnieks plekxīt sāvns personas datu npsirādei

brauciena (“gam/ēšanu» vaļad7ībām. Reģistrējoties bmuclenxm. nepieclešams norādii
dalībnieka iārdu, uzvārdu aplenkums);

54. Velobraucienu dalībnieki. leģ re Lies braucienam. piekrir bmuciena laikā uznemro
few un riaelrmareriālu immrrosonāi bmuclenx Organizators vajadzībām. (ai skāirā bet
ne rikni publieesonni mājāslopās WWkokncstv un www'.w'isid(okn=se.l\'. Latvijas
medijus un soeiālnjos ponālos.

7.c inoteikumi:
7.l Urgnnizmnri pat“! tiesības, vnindzibns gndīrnmā veikr lZlnELņBS nolikumā pasākumu
norise, laikā. vietā un telpā
x. Velobrauciena organizatori:
ll.l Vclobmuclenu clgmlizē Kokneses novxda domes Kokneses tūrisma inlimnoen-ao
eenrrs (tālrunis sālblZOs. 20275412. e . pasts: mrismsQDknkneselv). Veli—braucienu

komoklpersono Santa Mldcrc
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Kokneses novada tūrisma un informācijas centra
Rudens velobrauciena 2020 mnršruls

2020.gada 12.septembrī

Velnbrnuciena maršruta vimba pa ceļiem:

Kokneses viduslaiku pilsdrupas , Koknese (Blaumaņa lcla) . autoceļš A6 - aumeeļš P80 -
Al/krauklcs kūdras purvs - 'lc'ējas nozīmes grams eels lidz Aizkraukles dzelzeeļu stllcijal ,
auioeeļs līdz Almnuklel . [.knmklcs pilsaalcvu mas iela, En: ēuķuiela) eauloeeļšme
Ai/kmuklcs pilsaa (Samēnu iela) . viesu muus -- , pļi“ - vidējas nozīmes grams ceļš po
Daugavas ieleju , Aukmuklcs baznīcu , Skrīveru zemkopībes insulūls — xutncelš A6

(šķērsošana) . Skrīveri (.l Purapuķcs iela, Daugavas ielu) , Skxīveru pānikas kombināts ,
iesluvāns “Klidzlņa'” , aulneeļs A 5 (šķērsošana) , pāmclmve ““Klidīīņzl“ - Jaunjelgavu ,
Jaunjelgavas pusēm (Jaunjelgavas pāri::ltuve, Juunjelgavas novada (loma, Jelgavas iela,

Jēkubplls iela) , autoceļš vxv . Sērenes krustu krilems , auvoeeļs P76 , vlclēiās nozīmes
grunts ceļš līdz Jaunjelgavas novada Seces pagusla mmnicku saimnieuūmi “Liepkalnes“ un

vrlīll lm muma: vlem “Fēns?”
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D LĪBNIEKU REGISTRĀCIJAS LAPA
Koknesē, 2020. gada 12 septembrī
Ar šo, dalībnieks apliecina, ka:

1. uzņemas pilnu atbildību par savu veselibas stlvokli bnucienn distances veikšnu
;. evērox ceļu smiksmex noteikumus un braucienu nolikumu;
3. pekm / nepiekm hmucienn laiki uzņemto hm. un videumnleriilu izmanlnļanui
brauuum orgnnimmra vajadzībām, ui skaita bet c «. „. puhl'cčšanal mājaslapās
www.k„knmh un wuwwiaitknknexmlv, thvijm mm...“ un \uuiilnļnxpannas.

Uzvārdx, vam Dznesvim Paraksts
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