REGULAMIN
RAJDU ROWEROWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁOBACZEW DUŻY I OKOLIC

(zwana dalej Rajdem)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Rajdu będą w nim
uczestniczyć. Każda osoba uczestnicząca w Rajdzie zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników podczas Rajdu poprzez określenie zasad zachowania się osób
uczestniczących w Rajdzie.
3. Osobą kontaktową ze strony organizatora i głównym kierownikiem Rajdu jest Łukasz Dragun (tel.: 663 142 127) – przedstawiciel
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości Łobaczew Duży i okolic.
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS RAJDU
1. Organizatorem Rajdu jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Łobaczew Duży i okolic z siedzibą przy ul. Janowskiej 105

w Łobaczewie Dużym.
2. Rajd rozpoczyna się w dniu 18 maja 2019 r. o godz. 700 i kończy się w dniu 18 maja 2019 r. o godz. 2000.
3. Pełna trasa Rajdu przebiega następująco:
18 maja 2019 r.
START
teren przy świetlicy wiejskiej przy ul. Spółdzielczej w Łobaczewie Dużym » ul. Janowska, Łobaczew Duży (droga wojewódzka
nr 698) » ul. Męczenników Unickich, Terespol (droga wojewódzka nr 698) » ul. Wojska Polskiego, Terespol (droga wojewódzka
nr 698) » ul. Kodeńska, Terespol (droga wojewódzka nr 698) » kierunek granica państwa PL-BY (droga krajowa nr 2 / E30)
» parking firmy AGROSTOP II (po prawej stronie przed granicą państwa PL/BY) » przejście graniczne PL-BY » BIAŁORUŚ – trasę
ustalać będzie partner – stowarzyszenie „ZaVeloBrest” » przejście graniczne BY-PL » ul. 3 Maja, Terespol » ul. Wojska Polskiego,
Terespol » ul. Męczenników Unickich, Terespol (droga wojewódzka nr 698) » ul. Janowska, Łobaczew Duży (droga wojewódzka nr
698) » teren przy świetlicy wiejskiej przy ul. Spółdzielczej w Łobaczewie Dużym KONIEC
4. Rajd ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla osób, które dokonają zapisu u Organizatora – ilość miejsc jest ograniczona.
5. Udział w Rajdzie jest zgłaszany na karcie zgłoszenia u Organizatora osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. W przypadku drogi
elektronicznej, należy przed wyjazdem dokonać oryginalnego potwierdzenia na skanie przesłanego wcześniej zgłoszenia.
6. O udziale w Rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym.
8. Nad bezpieczeństwem uczestników Rajdu czuwają służby porządkowe.
9. Do każdej kolumny, liczącej do 15 uczestników Rajdu, przypisana jest jedna osoba ze służby porządkowej.
10. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników Rajdu.
11. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik informuje Organizatora o tym fakcie i kończy
uczestnictwo w Rajdzie, zapewniając sobie na własna rękę bezpieczny powrót do miejsca zamieszkania.
12. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są służbie porządkowej, a następnie Organizatorowi, którzy w zależności od potrzeb,
albo udzielają pomocy przedmedycznej, albo zwracają się o pomoc medyczną.
13. Uczestnicy rajdu zobowiązane są pokryć koszty Rajdu.
14. Organizator zastrzega sobie możliwość zwolnienia osób zobowiązanych do pokrycia kosztów z obowiązku uiszczenia wpłaty.
15. Osoby małoletnie uczestniczą w Rajdzie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę i pod ich nadzorem.
16. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem Rajdu musi być uczestnikiem tego Rajdu.
17. Organizator Rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami Rajdu.
18. Osoby niepełnoletnie, poruszające się samodzielnie rowerem obowiązane są posiadać kartę rowerową, ochraniacze na kolana i łokcie
oraz kask.
19. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą, na trasę Rajdu napoje i posiłki.
20. Uczestnicy Rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu Rajdu. Zaleca się używanie podczas
Rajdu kasku ochronnego.
21. Każdy z uczestników Rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do
roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony.
22. Uczestnicy Rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.
23. Uczestnicy Rajdu obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać
postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń Organizatora (osób z identyfikatorem z napisem „służba porządkowa”), mających
na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
24. Zasady poruszania się na trasie Rajdu:
a. uczestnicy Rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego w kraju w którym się poruszają,
b. wszyscy uczestnicy Rajdu poruszają się w kierunku wyznaczonym przez służbę porządkową,
c. ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi lub po wyznaczonych ścieżkach,
d. jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 metry, a przy zjazdach 5 metrów,
e. uczestnicy Rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach,
f. odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200 metrów,
g. należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda
bez trzymania kierownicy oraz zdejmowania stóp z pedałów,
h. każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony w upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania
oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,

i. przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać, szybkość należy kontrolować poprzez hamowanie,
j. wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju uczestników muszą odbywać się w miejscu powstałej
awarii w sposób nieutrudniający jazdy innym uczestnikom wycieczki,
k. podczas postoju nie należy tarasować drogi.
25. Organizator (osoby z identyfikatorem z napisem „ORGANIZATOR”) jest uprawniona do:
a. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem,
a w przypadku niewykonania tych poleceń – usunięcia uczestnika z Rajdu.
26. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów
prawnych.
27. Uczestnicy Rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez uczestników Rajdu.
29. Za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
30. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników Rajdu w której brali oni
udział.
31. Uczestnik Rajdu wypełniając i podpisując kartę zgłoszenia akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
32. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
33. Wszyscy uczestnicy Rajdu biorąc w niej udział wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć i publikację ich wizerunków w relacjach
zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów.
34. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do głównego kierownika.
35. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uczestnictwo w Rajdzie osób, które nie mogą kierować rowerami np. ze względu na zły
stan zdrowia lub z powodu braku uprawnień do kierowania rowerem.
36. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony lub odwołany, bez zwrotu kosztów dla jej uczestników.
37. Organizator może utrwalać przebieg Rajdu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy wycieczki i wycieczek Organizatora oraz
darczyńców i partnerów w przyszłych latach. Wizerunek osób uczestniczących w Rajdzie może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
38. Wszelkie prawa do nazwy i logo Rajdu są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
39. Status darczyńcy i partnera Rajdu przyznaje wyłącznie Organizator.
40. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej – za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą
Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące
okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia innych urządzeń lub działania władz
państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonywanie zobowiązań.
41. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora – ul. Janowska 105, 21-550 Łobaczew Duży.
42. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Ustawy o ruchu drogowym i Kodeksu Cywilnego.
43. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2019 r.

/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /
Łukasz Dragun
– przedstawiciel Stowarzyszenia
na rzecz rozwoju miejscowości
Łobaczew Duży i okolic

