Regulamin X edycji Modelowego Rajdu Rowerowego
I.

Cel imprezy
1. Przeprowadzenie 10 edycji imprezy zwanej Modelowym Rajdem Rowerowym, składającej się z 2 części
– rajdu rowerowego oraz pikniku.
2. Popularyzacja turystyki rowerowej oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla rodzin.

II. Organizatorzy
1. Organizatorem i sponsorem imprezy jest firma Model Opakowania Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju.
2. Osobą odpowiedzialną za organizację imprezy jest specjalista ds. marketingu w firmie Model
Opakowania – p. Magdalena Marczak, tel. 84 686 92 31, e-mail: magdalena.marczak@modelgroup.com.
3. Patronat medialny sprawuje portal bilgorajska.pl
III. Termin i miejsce imprezy
1. Termin imprezy został wyznaczony na dzień 24.06.2017 r. (sobota).
2. Baza imprezy – rejestracja, start i meta, piknik – Parking przy zakładzie firmy Model Opakowania
na ul. Szwajcarskiej 1, w Biłgoraju.
IV. Trasy Rajdu Rowerowego
1. TRASA DLA RODZIN:
 Trasa: Modelowy Trakt Rowerowy; Długość: ok.18 km; Czas przejazdu: z przerwami ok. 3h;
Nawierzchnia: asfaltowa, gruntowa i żwirowa; Trasa przebiega drogami o niewielkich różnicach
wzniesień, Tempo przejazdu będzie dostosowane do możliwości uczestników.
 Rejestracja i Start - godzina 10:00 – wyjazd 5 kolejnych grup w odstępach 15 minutowych. Każda
grupa będzie prowadzona przez 2 Instruktorów Turystyki Rowerowej (w żółtej kamizelce
odblaskowej), którzy omówią: trasę przejazdu, z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych
stwarzających zagrożenia; czas jej trwania oraz planowany odpoczynek.
2. TRASA DLA NAJMŁODSZYCH – dzieci do lat 8 i ich rodzice
 Trasa: Trasa Zdrowia; Długość: ok. 5 km, Czas przejazdu: z przerwami ok. 2h;
Nawierzchnia: asfaltowa; Trasa przebiega drogami o niewielkich różnicach wzniesień.
 Rejestracja i start - godzina 11:30 – wyjazd 2 kolejnych grup w odstępach 15 minutowych. Każda
grupa będzie prowadzona przez 2 Instruktorów Turystyki Rowerowej (w żółtej kamizelce
odblaskowej), którzy omówią: trasę przejazdu, z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych
stwarzających zagrożenia; czas jej trwania oraz planowany odpoczynek.
V. Warunki uczestnictwa w imprezie – warunki zapisu na listę uczestników
1. Impreza jest skierowana tylko do dzieci, młodzieży oraz ich pełnoprawnych opiekunów.
2. Za dzieci i młodzież uważa się wszystkie osoby poniżej 18 roku życia, które jednocześnie, jako osoby
niepełnoletnie, nie mogą uczestniczyć w imprezie samodzielnie.
3. Uczestnikiem imprezy może zostać każde dziecko oraz jego pełnoprawny opiekun/opiekunowie,
przy czym do jednego dziecka może zapisać się maksymalnie dwóch opiekunów.
4. Udział w imprezie jest bezpłatny i wymaga wcześniejszego zapisu na listę uczestników.
5. Zapisy telefonicznie prowadzone będą w dniu 14 czerwca, od godziny 8:30,
pod nr tel. kom +48 695 410 150
6. Organizator nie dopuszcza możliwości zapisania się za czyimś pośrednictwem, co znaczy, że każda osoba
będzie mogła zapisać tylko siebie oraz swoich podopiecznych.

Liczba uczestników jest ograniczona do 300 osób i pozostaje niezmienna bez względu liczbę chętnych.
Liczy się pierwszeństwo zgłoszeń.
8. W razie rezygnacji z udziału w imprezie:
 zapisani uczestnicy są proszeni o przekazanie Organizatorowi informacji o swej nieobecności pod
nr tel.: 86 686 92 31;
 istnieje możliwość zapisania innej osoby na swoje miejsce, kontakt z Organizatorem jak wyżej.
9. Każdy uczestnik w ramach udziału w Rajdzie zostaje bezpłatnie ubezpieczony polisą NW.
10. Każdy zapisany uczestnik jest zobowiązany do udziału w Rajdzie i przejechania jednej z wybranych tras,
dopasowanych do jego poziomu umiejętności.
7.

VI. Obowiązki uczestników imprezy
1. Zapis na listę uczestników i udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją
niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.
Wszelkie formy jego naruszenia będą skutkowały brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie
w kolejnym roku kalendarzowym.
2. Każdy uczestnik jest zobowiązany przejechania jednej z wybranych tras, dopasowanych do poziomu jego
umiejętności.
3. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo) oraz przejazd rowerami
górskimi wyposażonymi zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
4. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość
i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników.
5. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez Instruktorów Turystyki
Rowerowej, Serwis, i Ochronę oraz poruszanie się zgodnie z przepisami kodeksu drogowego.
6. W trakcie trwania imprezy obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu
i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci.
7. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność prawną i materialną.
8. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność, zna stan swojego
zdrowia, umiejętności oraz sprawność roweru. Dzieci uczestniczą w rajdzie na odpowiedzialność
opiekuna, który podpisał oświadczenie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki
spowodowane przez uczestników rajdu lub, w których brali oni udział.
VII.Rejestracja uczestników przed Rajdem
1. Rejestracja uczestników polegać będzie na: odebraniu karnetów i koszulek oraz na pisemnym
potwierdzeniu znajomości regulaminu oraz potwierdzeniu stanu zdrowia, pozwalającego na udział
w imprezie.
2. Godziny rejestracji: Trasa dla Rodzin godzina 10:00, Trasa dla Najmłodszych godzina 11:30.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane użytkowaniem przez uczestników,
sprzętów niespełniających przepisów drogowych oraz rowerów typu miejskiego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 zmiany przebiegu tras oraz miejsca pikniku, jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwią przejazd
zaplanowanymi odcinkami;
 odwołania imprezy w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwią jej przeprowadzenie
i wpłyną znacząco na zmniejszenie bezpieczeństwa uczestników.
3. Organizator nie zapewnia wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu.
4. Wszyscy uczestnicy biorąc udział w imprezie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach
z przebiegu imprezy, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.
5. Uczestnik imprezy który: łamie przepisy ruchu drogowego, znajduje się pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających, sprowadził zagrożenie na zdrowie lub życie innych uczestników imprezy
lub użytkowników drogi, może zostać z niej usunięty.
6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

