REGULAMIN
„RAJD ROWEROWY”
w ramach zadania „Od wiosny sportowo-aktywnie i zdrowo” realizowanego przez
Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”
ul. Wolności 16

19 lipca 2020 r. (niedziela) godz. 9:00
1. Cel imprezy:
a) Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku,
b) Promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Korsz i okolic,
c) Stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji.

2. Termin Rajdu: 19 lipca 2020 r. (niedziela) Start o godz. 9:00 ul. Wolności 16
3. Organizator: Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”
4. Współorganizatorzy: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, Miejski Ośrodek
Kultury w Korszach
5. Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Korsze”
6. Warunki uczestnictwa:
a) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo
podporządkowuje się decyzjom Organizatora Rajdu
b) Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach
c) Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa

sportowego na trasie rajdu. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
d) Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15. Podczas jazdy w
kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami
kolumny.
e) Każdy uczestnik poniżej 18 r.ż. musi posiadać kartę rowerową, a udział w rajdzie może wziąć
tylko pod opieką osoby dorosłej - rodzica lub opiekuna prawnego
f) Posiadanie przez uczestników rajdu sprawnego technicznie roweru
g) Uczestnicy Rajdu startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie
h) Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru

i) Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na
parkingu, łące lub polanie

j) Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczeniu z
Rajdu
k) Udział w Rajdzie jest bezpłatny
l) Ze względu na sytuację pandemii Covid-19, dla zachowania bezpieczeństwa swojego i innych

zaleca się zachowanie dystansu przestrzennego (min. 2 metrów)
ł) Zaleca się posiadanie maseczki ochronnej i płynu dezynfekującego do rąk
m) osoby z oznakami choroby (kaszel, katar) oraz gorączki powinny pozostać w domu
n) ze względu na sytuację epidemiologiczną liczba uczestników rajdu jest ograniczona. W przypadku
większej liczby osób chętnych (powyżej 15) uczestnicy rajdu będą podzieleni na grupy
7. Sprawy organizacyjne Rajdu:
a) Jadąc należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m,
b) W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a
przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania,
c) Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów,
d) Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych turystów,
e) Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza jezdnią, na
parkingu, łące lub polanie,
f) W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy,
g) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu,
h) Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane
przez uczestników rajdu,
i) Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód
na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników,
j) Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej.

8. Na trasie zabrania się:
a) Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
b) Zaśmiecenia trasy Rajdu oraz miejsc przyległych,
c) Niszczenia przyrody,
d) Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
e) Używania szklanych pojemników, butelek, itp.,
f) Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

9. Trasa rajdu:
Korsze - Piaskowiec - Giełpsz - Bykowo - Sątoczno - Stawnica - Marłuty - Lwowiec
Długość - ok. 34 km w obie strony
Start: Biblioteka ul. Wolności 16
Meta: Lwowiec

Powrót do Korsz tą samą trasą

10. Informacje dodatkowe:
a) Organizator Rajdu nie przejmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie
rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
a) Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu lub odwołanie rajdu ze
względu na warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków.

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu i za szkody
wyrządzone przez uczestników.
d) Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników
b) W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator Rajdu,
c) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie,
d) Każdy Uczestnik Rajdu Rowerowego wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacjach z
imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora,
e) Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego Regulaminu.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
f) Organizator przewiduje atrakcje: konkursy z nagrodami, zabawy ruchowe, grillowanie,
poczęstunek.

Organizatorzy

