REGULAMIN MIĘDZYGMINNEGO
RAJDU ROWEROWEGO „Chcemy o Nich pamiętać”
pod patronatem Burmistrza Żelechowa i Wójta Gminy Wola Mysłowska
I. ORGANIZATORZY
Towarzystwo Historyczne Żelechów
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie
Stowarzyszenie „Nasze Wilczyska”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie
II. NAZWA IMPREZY
1. Rajd Rowerowy „Chcemy o Nich Pamiętać”.
2. W regulaminie używa się skróconej nazwy „Rajd”.
III. CEL IMPREZY
1. Upamiętnienie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Przez Polskę.
2. Oddanie hołdu Polakom, którzy mieli wkład w odzyskanie przez Polskę wolności oraz
zaprezentowanie uczestnikom miejsc i symboli z przeszłości upamiętniających wydarzenia
związane z walkami o niepodległość.
3. Propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez indywidualne uczestnictwo w turystyce rowerowej.
4. Propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się rowerzystów w ruchu drogowym.
5. Integracja społeczności lokalnej.
IV. TERMIN I MIEJSCE, TRASA
1.
2.
3.
4.

Rajd odbędzie się 6 października 2018 r. (sobota).
Trasa – Żelechów – Wilczyska – Wola Mysłowska – Żelechów.
Zbiórka i zapisy na listę startową uczestników Rajdu od 10.30 - Żelechów (park miejski).
W przypadku niesprzyjającej pogody Rajd nie odbędzie się.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy podczas Rajdu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania
zasad organizacji ruchu drogowego oraz do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom
służb zabezpieczających Rajd (policja i straż pożarna).
2. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
3. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby dorosłe, młodzież i dzieci.
4. Uczestnicy niepełnoletni do lat 15 mogą uczestniczyć w Rajdzie z opiekunem (osoba pełnoletnia).
5. Młodzież w wieku od 15 do 18 lat może uczestniczyć w Rajdzie za pisemną zgodą rodzica lub
prawnego opiekuna.
6. Posiadanie sprawnego technicznie roweru - wskazane jest, aby każdy dokonał przeglądu.
7. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
8. Uczestnicy Rajdu startują na własną odpowiedzialność.
9. Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych.
10. Nieprzestrzeganie regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana trasy Rajdu powodują
wykluczenie z Rajdu.
11. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
12. Powrót po zakończeniu Rajdu odbywa się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
13. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego Regulaminu.

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE RAJDU
1. Jadąc należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 5-30 m.
2. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze,
a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
3. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
4. Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych turystów.
5. Zabrania się wyprzedzania służb pilotujących i prowadzących Rajd.
6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z wcześniejszym upewnieniem się
o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
7. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się
poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
8. W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy.
9. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu.
10. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane
przez uczestników Rajdu.
11. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód
na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników.
12. Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej.
VII. NA TRASIE ZABRANIA SIĘ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
Zaśmiecenia trasy Rajdu oraz miejsc przyległych.
Niszczenia przyrody.
Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.
Używania szklanych pojemników, butelek, itp.
Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.
VIII. ZGŁOSZENIA

1. Udział w Rajdzie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
2. Zgłoszenia należy składać telefonicznie lub osobiście p. Agnieszce Wałachowskiej tel.530 663 073
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia się podaniem: imienia i nazwiska.
Na podstawie telefonicznego lub osobistego zgłoszenia uczestnik zostanie wpisany na listę startową.
Można również dokonać zgłoszenia bezpośrednio przed rozpoczęciem Rajdu. .
4. Każdy uprzednio zgłoszony uczestnik, w dniu Rajdu zobowiązany jest do potwierdzenia swojej
obecności na starcie.
5. Prosimy uczestników o elementy stroju w barwach narodowych
(białe, czerwone lub biało-czerwone).
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik zgłaszając się do uczestnictwa w Rajdzie zgadza się na wykorzystanie jego danych
osobowych do celów Rajdu.
2. Zapisanie się na listę uczestników jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Rajdu i zgodą na
przetwarzanie wizerunku w celach związanych z jego promocją (zdjęcia, nagrania filmowe).
3. Wpisując się na listę uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział
w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi
jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby,

wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub
uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w Rajdzie osób niezgłoszonych i niebędących
na wykazie listy startowej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy
oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.
6. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator Rajdu, któremu
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

