REGULAMIN RAJDU KOLARSKIEGO „WITAJ WIOSNO”- 2017
I Organizator:
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Rybniku
Komisja Turystyki Kolarskiej.
Komandor rajdu:

Mücke Grzegorz

Kierownik mety: Niewińska Jolanta

II Współorganizator:
Miasto Rybnik, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku
III Cel:
- popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu;
- upowszechnianie turystyki kolarskiej oraz szlaków turystycznych;
- zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej oraz krajoznawczej;
- integracja osób uprawiających kolarstwo turystyczne.
III Data i miejsce:
23 KWIECIEŃ 2017 roku.
Start grupy z Rybnika - godz.: 10:00, parking przy kąpielisku „RUDA” (ul. Gliwicka 72).
Meta - Teren wokół Baru „Stodoła”-Rybnik-Kamień ul. Hotelowa 50 ( przy żółtym szlaku rowerowym).
Dojazd na metę trasami dowolnymi.
Przyjmowanie uczestników na mecie od godz. 11.00.
Konkursy zręcznościowe od godz. 11.30.
Zakończenie około godz. 13.30.
Wpisowe nie obowiązuje.
IV Świadczenia:
Uczestnicy otrzymują:
- pamiątkową naklejkę;
- potwierdzenie pieczątką książeczek odznak turystycznych;
- nagrody za I, II, III miejsce w konkursach sprawnościowych;
- puchar na własność dla najliczniejszej drużyny oraz dla najliczniejszej rodziny.
Na mecie zorganizowane będzie ognisko turystyczne –
kiełbasa we własnym zakresie.
V Postanowienia szczegółowe:
- warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest wpisanie się na listę uczestników oraz podpisanie stosownego oświadczenia (dla osób
dorosłych oraz dla osób niepełnoletnich);
- osoby do 15 roku mogą wziąć udział w imprezie tylko pod opieką osoby dorosłej;
- impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe;
- każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność i samodzielnie decyduje o swoich predyspozycjach
fizycznych do udziału w wyjeździe;
- uczestnicy imprezy zobowiązują się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, Karty Turysty oraz postanowień Organizatora
i Współorganizatora;
- w trosce o bezpieczeństwo uczestnicy powinni posiadać kask rowerowy;
- uczestnik rajdu korzysta z własnego sprawnego roweru (min. jeden sprawnie działający hamulec, dzwonek lub inny element
wyposażenia roweru dający możliwość ostrzegawczego sygnału dźwiękowego, odblask tylni czerwony, oświetlenie rowerowe –
obowiązkowe po zmroku);
- w przypadku dużej liczby uczestników, zostaną oni podzieleni na grupy, które będą prowadzone przez opiekunów danych grup;
- Organizator oraz Współorganizator nie odpowiadają za szkody rzeczowe wynikłe w stosunku do uczestników i osób trzecich;
- ewentualna rezygnacja z udziału w imprezie podczas jej trwania powinna być zgłoszona opiekunowi grupy / Organizatorowi;
- po dotarciu na linię mety następuje zakończenie rajdu i od tego momentu każdy uczestnik wraca do domu na własną
odpowiedzialność;
- Organizator wraz w porozumieniu z Współorganizatorem zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz
możliwość wprowadzania zmian;
- każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem rajdu;
- każdy uczestnik (lub rodzic / opiekun prawny) jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich (lub dziecka) danych
osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia imprezy oraz wyrazić zgodę na ewentualne wykorzystanie wizerunku dla potrzeb
sprawozdawczych z imprezy (bez podania imienia i nazwiska).
Regulamin z dnia: 06.04.2017 r.

Zabierz sprawny rower i ruszaj z nami!

