REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
26 października 2014 r.
1. Informacje o organizatorze
1) Organizatorem rajdu jest Gmina Długołęka z siedzibą w Długołęce przy ul. Robotniczej 12,
55-095 Mirków
2) Osobą odpowiedzialną za całość przedsięwzięcia w imieniu organizatora jest Anna Chomicka.
2. Data rajdu: 26 października 2014 r., godz. 14:00-16:00
3. Teren przebiegu: Długołęka-Kamień-Bielawa-Raków-Borowa
4. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
5. Ogólne zasady uczestnictwa w rajdzie:
1) W rajdzie udział mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych z gminy Długołęka z klas 1-3,
posiadający pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
2) Uczniowie mogą poruszać się tylko pod opieką wyznaczonych opiekunów.
3) Organizator wyznaczy opiekunów, którzy odpowiedzialni będą za poszczególne grupy – kolumny
uczestników rajdu, w zakresie przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz regulaminu rajdu.
4) W rajdzie udział mogą wziąć uczestnicy indywidualni – osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie
za okazaniem zgody rodziców lub opiekunów prawnych i pod ich opieką.
5) Wszyscy uczestnicy rajdy w tym uczestnicy indywidualni zobowiązani są do jazdy zgodnie
z kolumnami drogowymi.
6) Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do posiadania sprawnych świateł w rowerze, kasku
ochronnego oraz elementów odblaskowych.
7) Każdy z uczestników musi zapoznać się z niniejszym regulaminem dostępnym na
www.gmina.dlugoleka.pl

6. Zasady poruszania się po drogach publicznych w czasie trwania rajdu:
1) Uczestnicy rajdu korzystają z prawej części jezdni i pobocza na kierunku przejazdu wzdłuż trasy
rajdu.
2) Wszyscy uczestnicy rajdu jadą za osobą odpowiedzialną, która nadaje prędkość i kierunek jazdy,
jadąc w zwartej kolumnie przy zachowaniu bezpiecznego odstępu od poprzedzającego rowerzysty.
3) Jazda w grupie zwartej zorganizowanej kolumnie nie zwalnia poszczególnych rowerzystów od
przestrzegania obowiązujących przepisów drogowych.
4) Każdy z uczestników rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanej do prędkości
innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności i bezpiecznego odstępu.
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7. Zabrania się uczestnikom rajdu rowerowego:
1) jazdy bez trzymania, co najmniej jednej ręki na kierownicy roweru oraz nóg na pedałach,
2) zajeżdżania drogi innym uczestnikom rajdu i użytkownikom drogi,
3) zwalniania lub zatrzymywania bez uzasadnionej przyczyny,
4) wyprzedzania innych uczestników rajdu,
5) wjeżdżania na chodniki utrudniając poruszanie się pieszym.
8. Organizator rajdu zastrzega sobie możliwość wyeliminowania uczestnika za nieprzestrzeganie
regulaminu i przekazanie go odpowiednim służbom.
9. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy.
10. Powrót uczestników do miejsca zamieszkania po zakończeniu Rajdu następuje we własnym zakresie
i na własną odpowiedzialność.
11. W czasie Rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
12. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada
osobiście.
13. Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu
zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. Zdjęcia, nagrania filmowe
oraz wywiady z uczestnikami Rajdu mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja
organizatorów jest decyzją ostateczną.
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