REGULAMIN

Rajd Rowerowy „Śladami Niepodległej po gminie Horyniec-Zdrój”
I.

TERMIN: 29 września 2019 roku
- Start Rajdu nastąpi w dniu 29.09. 2019 roku godz.10.00,
- Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

II.

MIEJSCE RAJDU:
Horyniec-Zdrój - Wólka Horyniecka - Krzywe - Podemszczyzna - Nowe
Brusno - Świdnica - Nowiny Horynieckie - Horyniec - Zdrój
Dokładna trasa rajdu dostępna na stronie:
https://www.traseo.pl/trasa/sladami-niepodleglej-po-gminie-horyniec-zdroj

III.

ORGANIZACJA:

Głównym Organizatorem Rajdu jest Stowarzyszenie Rozwoju Promocji i Aktywności
Przystanek Horyniec
Współorganizatorzy:
Gmina Horyniec - Zdrój
IV.

PROGRAM RAJDU:

1. Godz. 9.00 - 9.45 - rejestracja uczestników, (parking, Szkoła Podstawowa w Horyńcu Zdroju )
2. Godz. 10:00
- start rajdu,
3. Godz. 13:00-13:30
- ciepły posiłek w Nowym Bruśnie,
4. Godz. 16:00
- zakończenie rajdu w Pensjonacie HAGI, wspólne
grilowanie
V.

MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW RAJDU: 50 osób.

VI.

ZGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA
UCZESTNIKÓW RAJDU.
WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać
wytyczoną trasę.
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2. Formalnym warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zgłoszenie udziału, do
dnia 25.09.2019r. , wpisanie się na listę uczestników, co umożliwi wystawienie
polisy ubezpieczeniowej. Zgłoszenia należy dokonywać pocztą elektroniczną
na adres: przystanekhoryniec@onet.pl
3. W zgłoszeniu uczestnictwa w Rajdzie należy podać:
- imię i nazwisko,
- datę urodzenia,
- PESEL,
- telefon kontaktowy/mail.
4. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne i obejmuje: koszty ubezpieczenia, ciepły
posiłek w Nowym Bruśnie, dwie butelki wody mineralnej 0.5l oraz poczęstunek w
postaci kiełbasy z grilla w Pensjonacie HAGI.
5. Młodzież poniżej 18 lat może uczestniczyć w Rajdzie tylko pod opieką
rodziców lub prawnych opiekunów.
6. Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu do Rajdu decyduje kolejność
zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się 50 uczestników - lista zostanie zamknięta przed
upłynięciem terminu zgłoszeń.
7. Zgłoszenie się do udziału w Rajdzie jest równoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego Regulaminu Rajdu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień!!!
8. Kontakt : Krystian Kłysewicz, tel 666-634-934, mail:
przystanekhoryniec@onet.pl

VII. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW RAJDU ISTOTNE
DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:

Rajd odbywać się będzie w kolumnie skrajem prawej strony jezdni przy ograniczonym ruchu
drogowym, jednak uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu
drogowego, wobec czego uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:
1. Poruszania się z prawej strony jezdni i podczas jazdy zachować szczególną
ostrożność,
2. Jazdy w kolumnie z przestrzeganiem obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
3. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym
do prędkości prowadzącego kolumnę i innych uczestników Rajdu, przy zachowaniu
ostrożności i bezpiecznego odstępu, należy jechać równo, spokojnie w szyku,
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4. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy
kontrolować szybkość przez hamowanie,
5. Zabrania się:
a) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na
pedałach lub podnóżkach,
b) czepiania się pojazdów,
c) wyprzedzania prowadzącego kolumnę rowerową Rajdu,
6. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie jest zabronione!!!
7. Każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się o możliwości
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
8. Podczas postoju nie tarasować drogi. W przypadku awarii roweru należy zjechać
na pobocze i zasygnalizować służbom porządkowym poprzez podniesienie ręki,
9. Uczestnik Rajdu jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz
obowiązkowo podporządkowania się decyzjom organizatorów Rajdu,
10. W przypadku wycofania się z uczestnictwa w Rajdzie należy ten fakt zgłosić
do Organizatora Rajdu,
11. Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu powoduje wykluczenie z Rajdu.

NA RAJD PROSIMY ZABRAĆ, CO NAJMNIEJ:
Napoje, kask rowerowy, płaszcz przeciwdeszczowy, rower – najlepiej górski
lub
trekkingowy, zapasową dętkę.
Rower powinien być sprawny technicznie i wyposażony zgodnie z przepisami ustawy Prawo
o ruchu drogowym.
PODCZAS RAJDU OBOWIĄZUJE ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU
I ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH!!!

VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:
1.
2.
3.
4.
5.

Potwierdzenie przybycia (uczestnictwa) w Rajdzie,
Zapoznanie się i zaakceptowanie zapisów niniejszego Regulaminu,
Podporządkowanie się poleceniom organizatora Rajdu
Przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego,
Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, przeciwpożarowych
oraz zasad przebywania w strefie nadgranicznej,
6. Posiadanie dowodu osobistego,
7. Odpowiedzialność za udział w Rajdzie młodzieży do 18 roku życia ponoszą
opiekunowie, z którymi zgłosili się do udziału w Rajdzie.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
www.niepodlegla.gov.pl
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