Regulamin Rajdu Rowerowego „Urzędów – Popkowice - Kajetanówka – Urzędów”
Cel rajdu:
- popularyzacja turystyki rowerowej wśród społeczeństwa jako formy rekreacji i aktywnego
wypoczynku,
- promocja walorów turystyczno-krajoznawczych gminy Urzędów – upowszechnianie wiedzy o
zabytkach, szlakach i ścieżkach rowerowych.
Organizator:
Gminny Dom Kultury w Zakrzówku i Ośrodek Kultury w Urzędowie
Koordynator – instruktor rowerowej turystyki kwalifikowanej – Lech Dudziński
Termin i trasa rajdu:
- termin: 28.08.2016 r.
- godz. 15.00 – Rynek w Urzędowie - odprawa przed startem, sprawdzenie listy osób zgłoszonych,
- trasa rajdu: Rynek – Rankowskie – Góry – Skorczyce - Popkowice – Popkowice Księże – Czubówka –
Kajetanówka – Rynek Urzędów,
- powrót ok. godz.18.30
- długość trasy ok. 28 km, bocznymi drogami asfaltowymi, szutrowymi i w niewielkiej części
nieutwardzonymi.
Warunki uczestnictwa:
-warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest akceptacja niniejszego regulaminu, zapisanie się na listę w GDK
Zakrzówek tel. 81 825-38-49 lub OK Urzędów tel. 81 822-50-81, e-mail: gok@gokurzedow.pl do
26.08.2016 r. Przy zapisie należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania
- udział w rajdzie jest bezpłatny,
- uczestnikiem rajdu rowerowego może być osoba, której pozwala na to stan zdrowia,
- osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,
- liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Obowiązki uczestnika rajdu:
- przestrzeganie regulaminu rajdu,
- podporządkowanie się poleceniom organizatora i osób uprawnionych,
- posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,
- przestrzeganie kultury jazdy,
- zapewnienie właściwego stan technicznego roweru,
- zapewnienie odpowiedniego ubioru na różne warunki pogodowe, mile widziane posiadanie kasku,
- zakaz używania alkoholu, substancji odurzających i otwartego ognia,
- zakaz oddalania się od grupy bez zgody organizatora lub osób uprawnionych,
- jazda po drogach publicznych w grupach max 15 osobowych oddalonych od siebie min. 200 m,
- zabroniona jest jazda obok siebie,
- dostosowanie prędkości jazdy grupy do możliwości najsłabszego uczestnika,
- ze względu na rekreacyjny charakter rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie,
- uczestnicy winni szanować środowisko naturalne, nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci
na trasie rajdu.
Organizator zapewnia:
- ubezpieczenie uczestników rajdu,
- poczęstunek,
Postanowienia końcowe
- organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie rowerowym.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora
jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.

