REGULAMIN RAJDU: I ROWEROWA MAJÓWKA INTEGRACYJNA
1 Cel rajdu
- Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym
- Propagowanie turystyki rowerowej integracja rodzin i społeczności lokalnej
- konsolidacja więzi rodzinnych poprzez sport ,turystykę i rekreację .
- Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny,
- Propagowanie zasad ruchu drogowego zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
II. Nazwa imprezy i termin
- I Rowerowa Majówka Integracyjna
- START: godzina 11.00 – Park miejski Wolsztyn ( Muszla)
- META: Siedziba Sekcji Turystyki Motocyklowej LOK Wielichowo ul .Dworcowa
- Możliwość dołączenia do rajdu po drodze.
- Rostarzewo przy Dino godz 11.30 , Rakoniewice rynek godz 12.00
- Przyjazd Wielichowo godz 13.00
‘ TRASA ok.20 km Wolsztyn – Karpicko ( ścieżka rowerowa) wzdłuż drogi krajowej 32
kierunek Rakoniewice
- Trasa Rakoniewice =Wielichowo ( Ścieżka rowerowa) wzdłuż drogi 312
III. ORGANIZATOR
- STOWARZYSZENIE: Zróbmy Coś Wielkiego dla koś małego.
- Partnerzy : Sklep Rowerowy Krawczyk , Sekcja Turystyki Motocyklowej Lok
Wielichowo
IV. Warunki uczestnictwa w rajdzie
- Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym,
( ścieżka rowerowa) uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu
drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
· Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się
decyzjom organizatora rajdu
· Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu 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,
· Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy
zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m
· 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 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,
· -Przed wyruszeniem organizator rajdu rozdaje mapy z zaznaczoną trasą przejazdu.
V. Odpowiedzialność organizatora:
· -Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
· - Organizator nie ubezpiecza - rajdu rowerowego
· - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie kolizje i wypadki na trasie.
-Uczestnikiem rajdu może zostać osoba która dokonała wcześniejszego zgłoszenia,
· dokonała opłaty za udział w rajdzie oraz swoim podpisem w dniu rajdu zaakceptuje
· warunki regulaminu.
· - Organizator ,wszystkie osoby z nim współpracujące,a także osoby związane z

przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników
· za szkody osobowe,rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie
-Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny
· - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy
i za szkody wyrządzone przez uczestników,
· - Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
· - Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru (samochód z przyczepką)
- Awarię należy zgłosić pod nr tel. 504-199-038
VI. OPŁATA ZA UDZIAŁ W RAJDZIE
· - 10zł od osoby
· -Wpłaty należy dokonywać na konto organizatora .Stowarzyszenie :Zróbmy Coś Wielkiego dla
kogoś małego: Bank Zachodni WBK numer rachunku: 27109016070000000133998833
· - z podaniem imienia i nazwiska z dopiskiem : Darowizna za udział w rajdzie:
- Organizator ustala limit uczestników rajdu 200 osób
VII .Informacje dodatkowe / postanowienia końcowe
- ZAPISY na : www.zcw-dkm.pl w zakładce kontakt ( stowarzyszeniezcwdkm@o2.pl )
-Lub w sklepie rowerowym : Krawczyk : ul. Poznańska 3a TEL. 504199038 w godz. 10.00 do
18.00
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
- Tel .Daleki Wiesław kontakt . 531115739 przeds.Stowarzyszenia
·-

Postanowienia końcowe:
· Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych
organizatora,
· Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
Regulaminu,
· Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych
decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia
uczestnika od jego przestrzegania.

