REGULAMIN VIII RAJDU ROWEROWEGO
„ŚLADAMI OSADNICTWA OLĘDERSKIEGO”
25 sierpnia 2019 r.

1. Organizator
Gmina Nekla

2. Termin
25 sierpnia 2019 r.,
start: Nekla, Rynek, godz. 12.00.
przerwa: Miejsce rekreacji w Gierłatowie, godz. 13.00.
meta: Hotel „Barczyzna”, czynna w godz. 14:30 – 16:00
Indywidualny powrót do domu uczestników rajdu.

3. Cel rajdu:
- promocja szlaku rowerowego „Śladami Osadnictwa Olęderskiego”,
- popularyzacja turystyki rowerowej i krajoznawstwa,
- integracja lokalnej społeczności.
4. Trasa rajdu – łącznie ok. 10,5 km.
- Nekla, ul. Rynek, ul. Wrzesińska - droga serwisowa wzdłuż trasy nr 92 – Gierłatowo Zasutowo - przejście na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną przez drogę krajową nr 92 w
Zasutowie (obok stacji ORLEN) – Zasutowo: ul. Kwiatowa, ul. Wrzesińska, ul. Krótka, ul.
Ogrodowa – Gierłatowo 50 – miejsce rekreacji w Gierłatowie - Barczyzna, Hotel Barczyzna.
5. Uczestnicy:
- uczestnikiem może zostać osoba powyżej 13-go roku życia posiadająca kartę rowerową,
- dzieci do lat 13 mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodziców lub opiekunów,
Uwaga: młodzież w przedziale wiekowym 13-16 lat może uczestniczyć w rajdzie
samodzielnie po przedłożeniu przy zapisie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów,
- z uwagi na ograniczoną ilość uczestników (maksymalnie 700 osób) o przyjęciu na rajd
decyduje kolejność zgłoszeń.
- każdy uczestnik zgłasza swój udział w rajdzie poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej
(dostępna na stronie www.turystyka.nekla.eu, w Referacie Promocji, Kultury i Sportu oraz
sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli) lub w punkcie organizatorów w dniu rajdu,
- w przypadku zagrożeń lub nieprzewidzianych zdarzeń powiadamia się głównego
organizatora a w szczególnych przypadkach Pogotowie Ratunkowe lub Policję.

6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej (dostępna na stronie
www.turystyka.nekla.eu, w Referacie Promocji, Kultury i Sportu oraz sekretariacie Urzędu

Miasta i Gminy w Nekli) do dn. 23 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00 lub w dniu rajdu
rowerowego w godz. 11:00 – 11:30 w punkcie organizatorów tj. Rynek w Nekli (tylko w
przypadku niewykorzystanego limitu miejsc). Każdy uczestnik podpisuje oświadczenie
o starcie na własną odpowiedzialność oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do
pobrania ze strony internetowej www.turystyka.nekla.eu lub w punkcie organizatorów
w dniu rajdu).
Osoby, zgłaszające udział w rajdzie przed 23 sierpnia (w Referacie Promocji, Kultury
i Sportu oraz sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli), mogą wcześniej odebrać pakiet
startowy uczestnika.
7. Świadczenia:
Każdy uczestnik rajdu otrzymuje:
- bon na posiłek regeneracyjny na mecie,
- bon na zestaw regeneracyjny podczas przerwy,
- bon na kawę,
- gadżet – apteczkę rowerową,
- kupon konkursowy, uprawniający do udziału w losowaniu bonu o wartości 1000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych) na zakup roweru.
8. Sprawy organizacyjne, bezpieczeństwo, postanowienia końcowe.
- rajd będzie odbywał się przy ruchu otwartym z zabezpieczeniem na skrzyżowaniach oraz
w miejscach niebezpiecznych (odpowiedzialni – Policja),
- uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
- policja oraz oznakowane służby porządkowe mają prawo zdjąć z trasy i wykluczyć z rajdu
uczestnika nieprzestrzegającego przepisów ruchu drogowego,
- kolumnę rajdu prowadzi radiowóz policyjny, którego żaden z uczestników rajdu nie może
wyprzedzić,
- organizator jest ubezpieczony (ubezpieczenie OC),
- organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki działań uczestnika niezgodnych z
regulaminem lub z zasadami ruchu drogowego dot. rowerzystów,
- dzieci i młodzież niepełnoletnia musi posiadać kask i być pod ciągłą opieką rodziców lub
podanego przez prawnego opiekuna dorosłego uczestnika rajdu jadąc w pobliżu niego
(najlepiej przed nim);
- wskazane (lecz nie obowiązkowe) jest, aby każdy z pełnoletnich uczestników rajdu
posiadał kask;
- odpowiedzialność organizatora wygasa wraz z zakończeniem przez uczestnika trasy rajdu.
Odpowiedzialność organizatorów wygasa również w przypadku samowolnego odłączenia
się uczestnika lub rezygnacji w uzgodnieniu z organizatorami rajdu.
- uczestnicy rajdu zobowiązują się nie spożywać napojów alkoholowych z piwem włącznie,
- uczestnicy rajdu zobowiązują się do jazdy rowerem wyposażonym zgodnie z przepisami
tzn. 2 układy hamulcowe, światło odblaskowe czerwone z tylu oraz sygnał dźwiękowy,

wskazane oświetlenie przy ograniczonej widoczności: lampa z przodu i czerwona lampka
z tyłu ew. zespolona lampa z białym i czerwonym światłem,
- rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (oprócz dużych opadów i burz)
w związku z czym uczestnicy muszą zaopatrzyć się w peleryny, spodnie oraz obuwie
w miarę możliwości odporne na wodę,
- posiadacz roweru niespełniającego wymogów określonych w przepisach ruchu
drogowego nie zostanie dopuszczony do udziału w rajdzie,
- organizator nie odpowiada za uczestników, którzy zjadą z trasy rajdu,
- wszelkie spory rozstrzyga organizator,
- organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie rajdu,
- wszelkich informacji w sprawie rajdu udziela: Aleksandra Kujawa, tel. 61 437 31 95
oraz Marta Owczarzak - Borczuch, tel. 61 437 31 85.

