REGULAMIN
Rodzinnego Rajdu Rowerowego 2019
I. Cel rajdu:
- propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia
- integracja międzypokoleniowa
- poznanie walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych regionu
II. Organizatorzy:
- Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji
- Koło Turystyki Rowerowej PTTK „Kamienie Szlachetne”
- Park Krajobrazowy Góra Św. Anny
- Wójt Jemielnicy
- Burmistrz Ujazdu
III. Patronat:
- Starosta Strzelecki
- Burmistrz Leśnicy
IV. Sponsor główny:
- GAZ SYSTEM
V. Termin rajdu: 18 maj 2019 r. (sobota)
VI. Trasy rajdu:
Trasa nr I:
Jemielnica (brama byłego klasztoru Cystersów) - Leśnica
Trasa nr II
Ujazd (ruiny zamku) – Leśnica

(szczegółowy przebieg tras
podany będzie w późniejszym
terminie)

Trasa nr III
Strzelce Opolskie (Park Miejski - ruiny zamku) – Leśnica
Trasa nr IV (trasa dla rodzin z małymi dziećmi) parking przy Galerii Sztuki w Leśnicy
Leśnica – Krasowa – Raszowa - Kuszówka – Łąki Kozielskie – Lichynia – Granica – Czarnocin –
Poręba - Leśnica

VII.
Czas trwania rajdu
Trasy I - II rozpoczęcie godz. 9.00
Trasa III zbiórka godz. 11.15, start godz. 11.30
Trasa IV rozpoczęcie godz. 10.00
Start rajdu w miejscu rozpoczęcia danej trasy .
Zakończenie: zjazd z tras ok. godz. 14.00 na spotkanie integracyjne z poczęstunkiem, programem
artystycznym i atrakcjami dla dzieci w Stodole Biesiadnej w Parku Miejskim w Leśnicy.

VIII.

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnictwo w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym zwanym dalej Rajdem jest
dobrowolne
i bezpłatne. Uczestnik bierze udział w rajdzie wyłącznie na własną odpowiedzialność i
ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w
rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym.
2. W rajdzie mogą wziąć udział: rodziny, osoby dorosłe, dzieci pod opieką upoważnionej
osoby dorosłej, grupy dzieci szkolnych pod opieką upoważnionego nauczyciela (grupy
do 10 osób).
3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie.
4. Osoby niepełnoletnie, nie mające ukończonych pełnych 18 lat, muszą przedstawić
pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. Osoby poniżej
18 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
5. Przed Rajdem należy zadbać o stan techniczny swojego roweru.
6. Udział w Rajdzie wymaga wcześniejszego pisemnego zgłoszenia wg. karty zgłoszenia
zamieszczonej w załączniku. Zgłoszenia przyjmowane
mailowo na adres:
lokirlesnica@o2.pl
7. Rejestracji można dokonywać do 15 maja 2019 r.
8. Bezwzględnym warunkiem udziału w Rajdzie jest również wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Rajdu oraz
zgody na wykorzystanie wizerunku (zgoda na przetwarzanie danych osobowych i
zgoda na wykorzystanie wizerunku potwierdzane są na Karcie Zgłoszenia). W
przypadku osób niepełnoletnich zgody za nich podpisują rodzice lub prawni
opiekunowie.
9. Zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów
niniejszego regulaminu

IX.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania regulaminu Rajdu.
2. Podporządkowania się decyzjom Organizatorów Rajdu oraz decyzjom i poleceniom
koordynujących (osoby wyznaczone przez Organizatorów) poszczególne trasy Rajdu.
Koordynatorzy stają na czele poszczególnych grup, kontrolują prędkość i kierunek
jazdy oraz decydują o miejscu i czasie postoju. Uczestnicy poruszają się prawą
częścią jezdni w kierunku przejazdu.
3. Posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu,
który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po
drogach.
4. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez
nieletnich uczestników rajdu.
5. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego i kamizelki odblaskowej.
6. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy
zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.
7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy
kontrolować szybkość przez hamowanie.

8. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalnie jest tarasowanie się,
jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
9. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
10. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na
parkingu, łące lub polanie.
11. Zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad ruchu drogowego, mając
na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych
zabudowań.
12. Wysłuchania informacji przed wyruszeniem o przebiegu trasy z uwzględnieniem
miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, o zaplanowanych miejscach
bezpiecznego postoju na odpoczynek i poznawanie regionu.
13. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje wykluczenie z Rajdu.
X.

Informacje dodatkowe:
1. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą
zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez
uczestników ani osoby trzecie, nie związane z Rajdem.
3. Uczestnicy Rajdu nie będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków.

XI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Postanowienia końcowe
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
Rodzinnego Rajdu Rowerowego, a także w celach promujących działalność Organizatora.
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizatorzy nie zapewniają miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu
planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.
Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe
w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas „Rodzinnego Rajdu
Rowerowego”, ani za szkody wyrządzone przez uczestników.

