REGULAMIN
Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Dla Niepodległej”
organizowanego w ramach
XV Majówki Roztoczańskiej z Niepodległą w Krasnobrodzie
I Organizatorzy
1. Organizatorami Rajdu są: Burmistrz Krasnobrodu, Krasnobrodzki Dom Kultury i Virgo
Roztocze.
2. Opracowaniem trasy Rajdu i jego poprowadzeniem zajmuje się Kierownik Rajdu.
3. Kierownik Rajdu zadba o utrzymanie spokojnego, rekreacyjnego tempa przejazdu.
4. Kierownika Rajdu przy organizacji i przeprowadzeniu rajdu mogą wspierać inne
wyznaczone przez niego osoby.
5. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub drogowych
Kierownik Rajdu może zmienić trasę lub rozwiązać Rajd, informując o tym uczestników.
II Nazwa imprezy i termin
1. Nazwa: Rodzinny Rajd Rowerowy „Dla Niepodległej” (szlakiem miejsc pamięci
narodowej)
2. Termin: 01.05.2018 roku
3. Start: Plac Siekluckiego godz. 15.00, zbiórka uczestników – godz. 14.30
4. Meta: Stadion w Krasnobrodzie, wspólne ognisko wraz z poczęstunkiem
5. Trasa ok. 10 km: Krasnobród (Plac Siekluckiego) – cmentarz – Belfont – Szkoła
Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach – Krasnobród (Stadion sportowy)
III Cele rajdu
1. Uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Poznanie historii Krasnobrodu i miejsc pamięci narodowej.
3.

Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym.

4. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji.
5. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony środowiska na terenie
miasta i gminy Krasnobród.
6. Integracja rodzin i społeczności lokalnej, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez sport,
turystykę i rekreację.

IV Uczestnictwo
1. Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne.
2. Uczestniczyć mogą wszyscy chętni rowerzyści.
3. Dzieci do lat 12 mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub innego
pełnoletniego opiekuna, a dzieci i młodzież od 13 do 18 lat na podstawie pisemnej zgody
opiekunów prawnych i na ich pełną odpowiedzialność.
4. Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie uczestnictwa do KDK telefonicznie
tel. 84 660 71 17 lub mailowo kradomkul@o2.pl.
V Inne postanowienia
1. Dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przypadającego
w dniu 2 maja Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zachęcamy uczestników Rajdu do
zaopatrzenia się w biało-czerwone flagi.
2. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy nie są
ubezpieczeni przez Organizatora. Mogą oni ubezpieczać się dobrowolnie we własnym
zakresie.
3. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub
spowodowane szkody.
4. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników Rajdu winno być zgodne z
przepisami.
5. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy
przeciw pożarowe na terenach leśnych i innych.
6. Rajd będzie odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Trasa prowadziła
będzie przez tereny leśne, dukty, drogi utwardzone i asfaltowe. W miejscach szczególnie
niebezpiecznych osoby wyznaczone przez Kierownika ułatwią włączenie się do ruchu.
7. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru,
jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie
zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między rowerami powinny być
takie aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry ale nie więcej niż 5.
8. Grupę prowadzi Kierownik grupy, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go
wyprzedzać.
9. W trakcie Rajdu jego organizatorzy, uczestnicy i media wykonują filmy i zdjęcia
uczestników do celów promocyjnych i kronikarskich. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza
zgodę na publikację wizerunku uczestnika na zdjęciach lub filmach.
10. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza akceptację Regulaminu Rajdu.
11. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Kierownika Rajdu.

