REGULAMIN
RAJDU ROWEROWEGO
Goczałkowice - Zdrój, dnia 26 sierpień 2018 r.

I. ORGANIZATORZY:
1. Rajd Rowerowy organizowany jest przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Szymborskiej 1, 43-230 Goczałkowice – Zdrój. Tel. (32) 212-74-24
2. Współorganizatorem rajdu jest OSP Goczałkowice – Zdrój
3. Patronat Wójt Gminy Goczałkowice – Zdrój Gabriela Placha

II. CEL RAJDU:
1. Promocja Gminy Goczałkowice – Zdrój poprzez poznawanie walorów krajobrazowych.
2. Popularyzacja turystyki rowerowej.
3. Popularyzacja aktywnej formy wypoczynku wśród społeczeństwa , turystyki
rowerowej
4. Integracja mieszkańców.

III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Wydawanie koszulek w dniu wyścigu 26/08/2018 r od godziny 13.00 do godziny 13.45.
2. Punkt wydawania koszulek oraz start i meta rajdu – parking przy hali sportowej
3. Przewidywane zakończenie rajdu godz. 17.00

IV. UCZESTNICTWO:
1. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.
2. Uczestnikiem rajdu może być każda osoba zapisana na listę do 17.08.2018r., pod warunkiem
zobowiązania się do przestrzegania regulaminu rajdu oraz zasad ruchu drogowego,
potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności.
3. Uczestnik rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower.
4. Dzieci do lat 13 pod opieką osoby dorosłej.
5.Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków
odurzających.

V. ZGŁOSZENIA :
Zgłoszenia do rajdu należy dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu (32) 212-74-24 do
17.08.2018r.

VI. NAGRODY:

Dla pierwszych 150 osób wpisanych na listę, samodzielnie jadących na rowerze przysługuje
koszulka okolicznościowa.

VII. ZABEZPIECZENIE RAJDU:
1.Organizator zapewnia ubezpieczenie N/W dla uczestników rajdu.
2.W przypadku problemów technicznych na trasie rajdu organizator zapewnia serwis rowerowy.
3.Uczestników raju zabezpieczał będzie ambulans, straż pożarna, policja.
4.Trasa rajdu w szczególnych punktach, zostanie oznaczona strzałkami / kierunkowskazami.
5.Na czele rajdu stoi przewodnik/ PILOT/, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu
zachowując odstęp min. 10m.
6.Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.
7.Grupę zamyka osoba ze służb porządkowych – PILOT.

VII. Postanowienia końcowe:
1. Udział w rajdzie jest dobrowolny.
2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność , a osoby niepełnoletnie
mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej biorąc na siebie całkowitą
odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo albo winny posiadać pisemną zgodę rodzica (opiekuna
prawnego) na udział w rajdzie, oraz winny posiadać kartę rowerową.
3. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki
spowodowane przez uczestników rajdu.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią w trakcie rajdu.
5. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik
odpowiada osobiście.
6. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach z imprezy oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
7. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony.
8. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu
lub przewodnika grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownika rajdu.
10. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzja ostateczną.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Legenda :
droga publiczna,
punkt dozoru policji
Na mapie oznaczono drogi publiczne, którymi zaplanowany został przejazd rajdu, oraz planowane punkty
dozoru policji.

Legenda:
Droga publiczna (Ul. Powstańców Śląskich, Ul. Szkolna, Ul. Jeziorna, Ul. Do Zapory, Ul. Spacerowa )
Punkty dozoru Policji
Lasy w Czarnolesiu

