Regulamin I Rodzinnego Rajdu Rowerowego „z bajtlem na oKoło Książenic”
I.

Cel rajdu:

Propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia.
Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.
Integrowanie mieszkańców sołectwa wokół zdrowego stylu życia.
II.

Organizatorzy rajdu:

- Sołtys i Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich w Książenicach, OSP Książenice, LKS Unia
Książenice
III.

Uczestnictwo i wpisowe :

1. W Rajdzie mogą uczestniczyć osoby, które potrafią przejechać na rowerze ok. 25 km w
pagórkowatym terenie leśnym, na drogach gruntowych.
2. Zgłoszenia 12.08.2017 r. od godziny 14.30 przy OSP Książenice
3. Udział w Rajdzie jest bezpłatny
4. Kierownik rajdu : Marek Szczech
IV.

Trasa rajdu:

Trasa rajdu pobiegnie od OSP w Książenicach, zgodnie z załączoną mapką, zakończenie rajdu na
bocznym boisku LKS Unia Książenice ok. 17.30. Godzina jest oczywiście umowna, nie każdy musi
jechać wspólnym tempem, nie każdy musi przejechać całą trasę. Każdy z uczestników otrzyma
mapkę trasy wraz z zaznaczonymi punktami kontrolnymi oraz tabelką do wpisania hasła. W
punktach kontrolnych umieszczone będą kierunkowskazy wraz z fragmentami hasła. Okazanie
hasła na mecie rajdu uprawniać będzie uczestnika do otrzymania bezpłatnego poczęstunku.
V. Warunki uczestnictwa:
•
•
•
•
•

Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z
regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej
Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po
drogach.
Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców
lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub
opiekuna.
Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

VI. Zasady zachowania uczestników rajdu:
Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować
szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani
są do:

Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom
kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza
się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest
zabronione !!!
Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz posiadanie kasku ochronnego.
Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość
miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.
Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.
Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi
grupami kolumny.
Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości
innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i
hamowanie.
Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego
jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu,
łące lub polanie.
Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe oraz zapasową
dętkę .
VII. Na trasie zabrania się:
1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
3. Niszczenia przyrody,
4. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
5. Głośnego zachowywania się,
VIII. Odpowiedzialność organizatora
1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie
rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2 . Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
3 . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników.
4 . Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
5 . Organizator zapewnia:
– dobrą zabawę na zakończenie rajdu w ramach projektu „My z tradycją na TY”

–

bezpłatny poczęstunek dla osób, które ukończyły Rajd i przestawią pełne hasło.

IX. Postanowienia końcowe:
1 . Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
2 . Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego
przestrzegania.
3 . Odpowiedzialność za młodzież szkolną ponoszą opiekunowie.
4 . Wzięcie udziału w wydarzeniu powiatowym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika
na wykorzystanie jego wizerunku na stronie sołectwa Książenice i stronie FB w przygotowanej
relacji fotograficznej i filmowej z wydarzenia oraz w materiałach promocyjnych sołectwa, tylko w
celu promocji sołectwa. Uczestnik wydarzenia, nie będzie żądał zapłaty za wykorzystanie jego
wizerunku w w/w formie.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY

