REGULAMIN
RAJDU ROWEROWEGO

„100 kilometrów
na 100-lecie Niepodległej”

Strażów, 29 września 2018 r.

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
pod hasłem „100 kilometrów na 100-lecie Niepodległej”
I.

Cel rajdu:
1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia, a także
postaw patriotycznych,
2. Integracja rodzin, mieszkańców gminy Krasne, konsolidacja więzi międzyludzkich
poprzez rekreację,
3. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla wszystkich mieszkańców
gminy Krasne, a przede wszystkim dla młodzieży szkolnej,
4. Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.

II.

Organizator rajdu:

Dyrektor Zespołu Szkól w Strażowie
Szkolny Klub Turystyki Rowerowej „KOŁO” w Strażowie
Współorganizatorzy:
Rada Sportu w Krasnem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem,
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem.
III.

Termin rajdu: 29 września 2018 roku (sobota)

IV.

Organizacja rajdu:
Zbiórka uczestników rajdu o godzinie 9.00
KRASNE - parking przy Przedszkolu
STRAŻÓW - parking Zespołu Szkół
PALIKÓWKA - parking Zespołu Szkół
MALAWA - parking Zespołu Szkół
Trasa rajdu liczyć będzie około 25 kilometrów (tak aby grupy z każdej
miejscowości łącznie tego dnia przejechały przynajmniej 25 kilometrów, co da
nam łącznie 100 kilometrów) i prowadzić będzie drogami asfaltowymi i polnymi
sołectw: Krasne, Malawa, Strażów, Palikówka. Zakończenie rajdu na boiskach
sportowych Zespołu Szkół w Strażowie.

V.

Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się
z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej każdej
ze szkół znajdującej się na terenie gminy Krasne.
2. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania
się po drogach,
3. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną
zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.

4. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką
rodzica, wskazanego na piśmie przez rodzica opiekuna lub nauczyciela
zatrudnionego w jednej z placówek oświatowych znajdujących się na terenie
gminy Krasne.
5. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie,
6.

VI.

Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

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:
1.

Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się
decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,

2.

Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych
dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,

3.

Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione!!!

4.

Posiadanie

sprawnego

technicznie

roweru,

wyposażonego

zgodnie

z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego,
5.

Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy
zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.

6.

Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,

7.

Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy
poszczególnymi grupami kolumny,

8.

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,

9.

Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy
kontrolować szybkość i hamowanie,

10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się
o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej
zasygnalizowany,
11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza
jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
12. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem
miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,
13. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Uwaga: na wszelki
przeciwdeszczowe.
VII.

wypadek

Na trasie zabrania się:

prosimy

zabrać

kurtki

lub

peleryny

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,

6.

zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

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.
IX.
1.

Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
Postanowienia końcowe:
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.

KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w Gminnym Rajdzie Rowerowym
„100 kilometrów na 100-lecie Niepodległej”
w dniu 29 września 2018 roku
CZĘŚĆ A – wypełnia uczestnik rajdu

Pełnoletni uczestnik rajdu wypełnia tylko część A karty zgłoszenia.
Uczestnik niepełnoletni dostarcza kartę zgłoszenia wypełnioną w części A, B i C.

Zgłaszam swój udział w Gminnym Rajdzie Rowerowym
„100 kilometrów na 100-lecie Niepodległej”
1. Organizowanym w dniu 29 września 2018 roku
Imię i nazwisko ____________________________________________________________

Telefon kontaktowy:

________________________

Adres zamieszkania:

______________________________________________________

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulamin Rajdu i zobowiązuję się go
przestrzegać.
3. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w rajdzie rowerowym
w dniu 29 września 2018 roku.
4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach.
5. Oświadczam, że posiadam kartę rowerową.**/
6. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić:
________________________________________________________________________
imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy
Wyrażam zgodę na:
1) wykonanie zdjęć z moim wizerunkiem oraz na wielokrotne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych lub
uzyskanych ode mnie zdjęć z moim wizerunkiem przez Urząd Gminy w Krasnem. Zgoda na rozpowszechnianie obejmuje
także inne wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie wykonanych zdjęć z moim
wizerunkiem na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
2) przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, nr telefonu podanego jako kontaktowy
w związku z uczestnictwem w rajdzie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że administratorem
ww. danych oraz wizerunku jest Urząd Gminy w Krasnem oraz że mam prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich
poprawiania. Ponadto zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do
udziału w ww. przedsięwzięciu. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności
prawnych a zgodę powyższą udzielam w pełni świadomie.

____________________
data

____________________________
podpis uczestnika rajdu

CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika rajdu
1. Ja,
niżej
podpisany/podpisana*/
______________________________________________
oświadczam,
że
zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulamin Gminnego Rajdu Rowerowego „100
kilometrów na 100-lecie Niepodległej” i wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki
______________________________________________________________ w rajdzie
w dniu 29 września 2018 roku.

Pełnoletni uczestnik rajdu wypełnia tylko część A karty zgłoszenia.
Uczestnik niepełnoletni dostarcza kartę zgłoszenia wypełnioną w części A, B i C.

2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/mojej córki*/ pozwala na uczestnictwo
w rajdzie w dniu 29 września 2018 roku.
3. Oświadczam, że wyznaczam na opiekuna mojego syna/mojej córki*/ w trakcie trwania
rajdu
w
dniu
29
września
2018
roku
Pana/Panią*/
_____________________________________________________________________.**
*/

4. Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym oświadczeń złożonych przez mojego
syna/moją córkę*/ w CZĘŚCI A karty zgłoszenia.

____________________
data

___________________________
podpis rodzica/opiekuna prawnego

CZĘŚĆ C – wypełnia opiekun niepełnoletniego uczestnika rajdu
Ja, niżej podpisany/podpisana*/ ______________________________________________
oświadczam, że:
1) zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulamin Gminnego Rajdu Rowerowego „100
kilometrów na 100-lecie Niepodległej”,
2) będę jego uczestnikiem,
3) w czasie trwania rajdu w dniu 29 września 2018 roku sprawować będę całkowitą opiekę
nad nieletnim _____________________________________.

____________________
data

_____________________________
podpis opiekuna
niepełnoletniego uczestnika rajdu

