REGULAMIN RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO „SZLAKIEM BABIEGO LATA”
§ 1 ORGANIZATORZY
1.




Organizatorami rajdu są:
Urząd Gminy Kołaczkowo
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołaczkowie
Stowarzyszenie AKTYWNE Grabowo Królewskie

§ 2 CEL RAJDU
1. Popularyzacja zdrowego stylu życia i turystyki
2. Propagowanie zachowań proekologicznych oraz promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
3. Upowszechnianie jazdy rowerem jako formy rekreacji i wypoczynku
§ 3 TERMIN I TRASA RAJDU
1. Rajd odbędzie się 24 września (niedziela). Start w Grabowie Królewskim (boisko przy altanie wiejskiej)
o godz. 10:00
2. Trasa rajdu – Grabowo Królewskie, Zieliniec, Bieganowo, Młodziejewice, Sokolniki, Żydowo, Grabowo
Królewskie
§ 4 PROGRAM RAJDU
10.00 – 11.00 – zbiórka uczestników w Grabowie Królewskim na boisku przy altanie wiejskiej, powitanie,
pobieranie numerów i pakietów startowych , start Rodzinnego Rajdu Rowerowego,
13.00 – 14.30 – przyjazd do mety uczestników Rodzinnego Rajdu Rowerowego, posiłek,
13.00 – 15.00 – festyn profilaktyczno-sportowy (konkurencje sportowe, malowanie twarzy, dmuchane
zjeżdżalnie),
15.00 – wręczenie nagród zwycięzcom poszczególnych konkurencji oraz rozlosowanie nagród wśród
uczestników rajdu
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem rajdu może być każda osoba posiadająca sprawny technicznie rower.
2. Dzieci do lat 15 uczestniczą w rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłego członka rodziny.
3. Organizator przewidział limit uczestników 600 osób.
4. Warunkiem udziału w rajdzie jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA oraz uiszczenie opłaty za udział
w rajdzie.
5. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA wraz z wpłatą przyjmowane będą wyłącznie do 18.09.2017 r. lub do
wyczerpania limitu miejsc (ze względów organizacyjnych nie ma możliwości zapisów na starcie).
6. Wypełnioną KATRĘ ZGŁOSZENIA należy złożyć w wersji papierowej u organizatora rajdu w Urzędzie
Gminy w Kołaczkowie, plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, pokój nr 29.
7. W przypadku wycofania się uczestnika wpłata nie podlega zwrotowi.
8. Ubezpieczenie uczestników rajdu we własnym zakresie. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na
własną odpowiedzialność i ponosi wszelkie konsekwencje spowodowanych przez siebie zdarzeń.
9. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów
prawa o ruchu drogowym, a w szczególności zakazu kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu.
Niedostosowanie się do zakazu spowoduje dyskwalifikację.

§ 5 ZASADY FINANSOWANIA
1. Wpisowe od uczestnika 10 zł.
2. Dzieci urodzone po 1 stycznia 2002, biorące udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, uczestniczą
w rajdzie bezpłatnie.
3. Wpłaty należy dokonać z chwilą zgłoszenia u organizatora rajdu.
4. Zgłoszenia:
 61 4380335 p. Kamila Majorek

§ 6 SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY
1. Uczestnicy gromadzą się na starcie w Grabowie Królewskim. Tam nastąpi powitanie i otwarcie rajdu.
2. Na mecie po powrocie do Grabowa Królewskiego uczestnicy otrzymają posiłek, będą mogli uczestniczyć
w zorganizowanym festynie oraz konkurencjach. Po czym nastąpi rozlosowanie nagród i podsumowanie
rajdu.
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§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy rajdu z przyczyn niezależnych od organizatora, a
mających wpływ na bezpieczeństwo, o czym poinformuje uczestników rajdu.
Warunkiem udziału w losowaniu nagród jest zgłoszenie się na każdym punkcie rajdu, przyjazd na metę
do godziny 14:30, zdanie Karty Uczestnika Rajdu oraz obecność podczas losowania.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

