REGULAMIN
IV REKREACYJNEGO RAJDU ROWEROWEGO
„NIEZNANE MIEJSCA W GMINIE MORĄG”
TRASA RAJDU: Morąg – Maliniak – Jurki – Niebrzydowo Wielkie – Gulbity Bogaczewo - Morąg
TERMIN: 07.07.2019r.
I. Cel imprezy:
1.
Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz
stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
2.
Propagowanie zdrowego trybu życia.
3.
Zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi i historycznymi Gminy Morąg.
II. Organizatorzy:
Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”
Partnerzy:
Gmina Morąg (Rajd finansowany z budżetu Gminy Morąg)
Stowarzyszenie SALLA
LUKS Olimpijczyk

III. Termin i miejsce rajdu:
Rajd odbędzie się 7 lipca 2019 (niedziela).
Zapisy w dniu rajdu, godz. 9:30 - Plac przy Ratuszu Miejskim (Plac Jana Pawła II 1).
Start Rajdu– Plac przy Ratuszu Miejskim (Plac Jana Pawła II 1) o godz. 10.00
Przewidywane zakończenie rajdu: godz. 16:00-17:00
IV. Trasa rajdu:
Trasa Rajdu: Morąg – Maliniak – Jurki – Niebrzydowo Wielkie – Gulbity - Bogaczewo Morąg
Mapa z trasą rajdu stanowi załącznik Nr1 do niniejszego regulaminu.
Długość trasy: ok. 20 km
Rajd jest organizowany w formie wycieczki rowerowej z przewodnikiem. Na trasie rajdu
zaplanowano kilka postojów przeznaczonych na zwiedzanie ciekawych miejsc na trasie rajdu.
W Bogaczewie zaplanowana jest dłuższa przerwa - ok. 1,5 godziny – podczas której
przygotowane będzie ognisko z kiełbaskami dla uczestników rajdu. Organizator zastrzega
możliwość modyfikacji trasy rajdu w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień na
zaplanowanej trasie.

V. Zasady uczestnictwa:


W rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower
- zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262
plus późniejsze zmiany).



Uczestnicy rajdu otrzymują przy zapisie na własność plakietki Uczestnika rajdu.
Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.



Dzieci do lat 14 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej
osoby - prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 14 do 18 lat muszą również być
pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić kartę rowerową oraz zgodę rodzica lub
opiekuna prawnego (wzór załącznik Nr 2).



Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami
rajdu.



Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu
Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych.



W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie
zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać
alkoholu oraz innych środków odurzających.



Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie,
zabezpieczenie przed deszczem.



W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.



Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (szczególnie dzieci).



W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat
i stosowne uprawnienia.



Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników stracone lub
zniszczone podczas rajdu, jak też za szkody wyrządzone przez uczestników, za które
odpowiadają oni sami.



Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność
– dzieci na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez
uczestników rajdu lub w których brali oni udział.



Uczestnicy Rajdu są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków. W razie
wypadku (urazu) podczas rajdu, uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego
zgłoszenia wypadku (urazu) do organizatorów! Zgłoszenie wypadku (urazu) musi
nastąpić podczas trwania rajdu.



Biorąc udział w rajdzie każdy uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych, w tym danych o których mowa w art. 23 oraz 27 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.
922, z późn. zm.) przez upoważnionych pracowników LOT „Kraina Nieodkrytych
Tajemnic” w celu uczestnictwa w Rajdzie Rowerowym.

 Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach
promocyjnych Organizatorów.
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest
równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość
regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

VI. Zgłoszenia:
1. Rejestracja uczestników odbędzie się w dniu rajdu 07.07.2019r.
Miejskim (Plac Jana Pawła II 1) w godz. 9.30-10.00.

Plac przy Ratuszu

VII Zasady bezpieczeństwa:
1) Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których
znajomość
i
przestrzeganie
jest
obowiązkiem
uczestników.
2) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.
W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy,
zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.
3) Uczestnicy są zobowiązani do słuchania i wykonywania poleceń przewodnika rajdu oraz
organizatorów.
3) Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu, będzie
jednak możliwa fachowa pomoc serwisu rowerowego jadącego na końcu rajdu.
VIII. Świadczenia od Organizatorów:
 udział w rajdzie jest bezpłatny,
 bezzwrotne smycze z plakietkami,
 mapka trasy z objaśnieniami,
 ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków,
 podstawowa opieka medyczna, podstawowa pomoc techniczna,
 podczas ogniska organizator zapewnia bezpłatnie kiełbaski, pieczywo i wodę.
IX. Numery kontaktowe
Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”
Tel. 89 757 38 26

Załącznik NR 2
ZGODA RODZICA /OPIEKUNA/ NA UDZIAŁ DZIECKA
W IV REKREACYJNYM RAJDZIE ROWEROWYM
„NIEZNANE MIEJSCA W GMINIE MORĄG”
..................................................
/imię i nazwisko rodzica / opiekuna/

..................................................
/adres/

…..............................................
/telefon/

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział syna / córki ...................................................................
w IV Rekreacyjnym Rajdzie Rowerowym „„NIEZNANE MIEJSCA W GMINIE
MORĄG””, który odbędzie się w dniu 7 lipca 2019 roku
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w Rajdzie.
Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi
Rajdu.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Oświadczam, że są mi znane zasady i przepisy dotyczące uczestnictwa mojego
dziecka w/w Rajdzie.

.........................................
/data/

.........................................
/podpis rodzica / opiekuna

Mapa z trasą rajdu – dystans ok. 20 km

OGNISKO

START

