REGULAMIN XVIII RODZINNEGO RAJDU
ROWEROWEGO W BUKOWNIE
PROGRAM IMPREZY
12:00 - 14:50 Zjazd uczestników i ich rejestracja, wydawanie, numerów startowych.
15:00 Wyjazd na trasę.
ok. 17:30 Zakończenie imprezy, posiłek, konkursy z nagrodami.
REGULAMIN RAJDU
Cel imprezy:
propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnych form wypoczynku w
gronie rodzinnym;
rozwijanie aktywności sportowej ogółu mieszkańców;
upowszechnianie kolarstwa jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku;
integracja społeczności lokalnej;
propagowanie jazdy na rowerze jako formy aktywności fizycznej.
Organizator Rajdu: UKS KUSY Bukowno, współorganizator MOSiR w Bukownie
Kierownik Rajdu: GRAŻYNA KOWINA ŚWIDEREK tel. 694 17 57 37
Termin Rajdu: Bukowno 30 sierpnia 2020 niedziela ( w razie niepogody 13
września 2020) o ewentualnej zmianie terminu poinformujemy do dnia 28 sierpnia
2020 na stronie www.rajdbukowno.pl, www.mosirbukowno.pl oraz FB Rodzinny Rajd
Rowerowy, FB MOSiR Bukowno.
Miejsce Rajdu: Stadion MOSiR w Bukownie, ul. Spacerowa 1.
Trasa Rajdu: długości około 14 km prowadząca po ulicach miasta Bukowno (mapa
trasy dostępna na www.rajdbukowno.pl, www.mosirbukowno.pl oraz FB Rodzinny
Rajd Rowerowy, FB MOSiR Bukowno.
WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest prawidłowa rejestracja na stronie
internetowej www.rajdbukowno.pl oraz podpisanie oświadczenia o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Rajdzie przy odbiorze pakietu
startowego.
2. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na
stronie internetowej www.rajdbukowno.pl i jest ono jednoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza
Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie
z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika Rajdu, wobec którego
istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
4. Ustala się limit uczestników- 250 osób

5. W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny minimum 2-osobowe, 3-osobowe.
6. Dopuszcza się udział drużyny jednoosobowej w wyjątkowych przypadkach (tylko
osoby pełnoletnie).
7. Warunkiem udziału w Rajdzie jest złożenie własnoręcznego podpisu pod
oświadczeniem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu o zdolności
do udziału w/w Rajdzie oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na
własną odpowiedzialność.
8. Uczestnicy niepełnoletni startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
których oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Oświadczenie to składane jest w punkcie rejestracyjnym przez Uczestników Rajdu
miejsca rozpoczęcia Rajdu.
9. Zgłoszenia tylko on-line można wypełniać na stronie internetowej
www.rajdbukowno.pl do dnia 27 sierpnia 2020 roku
( lub do wyczerpania limitu uczestników)
10. Wpisując się na listę uczestnik swym podpisem potwierdza zapoznanie się z
niniejszym regulaminem, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę
na przetwarzanie jego danych i wykorzystanie wizerunku przez organizatorów w
zakresie koniecznym do obsługi rajdu.
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Klauzulą Informacyjną
dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby Rajdu celem
uczestnictwa i ubezpieczenia.
OPŁATY
1. Każdy uczestnik przy rejestracji dokonuje wpłaty 25 zł ( w przypadku drużyn 2, 3osobowych ), osoby pojedyncze dokonują wpłaty 35 zł . Wpłata za pomocą
formularza płatności dostępnego na platformie rejestracyjnej (www.rajdbukowno.pl).
Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
2. Każdy uczestnik w ramach rajdu otrzymuje: koszulkę, butelkę wody i talon na
posiłek, który można wykorzystać po przejeździe trasy Rajdu.
WYMAGANIA:
Wymagania wiekowe
1. W Rajdzie mogą brać udział osoby pełnoletnie, a także niepełnoletnie. Osoby
poniżej 18 roku życia, a jednocześnie powyżej 15 roku życia mogą uczestniczyć w
Rajdzie bez opiekunów, ale za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
Dzieci poniżej 15 roku życia mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką
rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze przez rodziców lub
prawnych opiekunów, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym
siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
Wymagania zdrowotne
1. Osoby deklarujące swój udział w Rajdzie oświadczają, że są w stanie zdrowia i
kondycji, które umożliwiają im aktywny udział w Rajdzie.
2. Uczestnicy zobowiązują się do wycofania swojego zgłoszenia, w razie gdyby ich
stan zdrowia zmienił się na taki, który nie spełnia wymogu, o którym mowa powyżej.
W przypadku uczestników niepełnoletnich, oświadczenia, o których mowa powyżej

składają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
3. W przypadku wycofania się z Rajdu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Wymagania techniczne
Uczestnik Rajdu powinien posiadać:
1. Sprawny technicznie rower, zaopatrzony w sprawne hamulce, szkło odblaskowe
czerwone z tyłu, sprawnie działające oświetlenie (z przodu i tyłu), działający sygnał
dźwiękowy, bidon.
2. Kask, okulary, wygodny strój pozwalający swobodnie poruszać się na rowerze i
dostosowany do różnych warunków atmosferycznych, nakrycie głowy.
3. Uczestnicy Rajdu poniżej 18 roku życia powinni również posiadać kartę rowerową.
4. Każdy Uczestnik Rajdu powinien mieć przy sobie dokument tożsamości lub kartę
rowerową i znać przepisy ruchu drogowego.
Zasady poruszania się rowerzystów w trakcie rajdu:
1. Uczestników Rajdu obowiązują zasady poruszania się po drogach publicznych
zgodnie z przepisami kodeksu drogowego. Za skutki ich naruszania Uczestnik Rajdu
odpowiada osobiście.
2. W czasie jazdy należy zachowywać szczególną ostrożność oraz unikać wszelkich
działań, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w następujących
sytuacjach:
włączanie się do ruchu,
zmiana kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu,
zbliżanie się do skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przejazdu kolejowego,
jazda w czasie deszczu lub bezpośrednio po nim.
Uczestnikowi Rajdu zabrania się:
1. Jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
2. Trzymania się pojazdów czy innych uczestników,
3. Korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub
mikrofonu w ręku.
4. Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15.
5. Odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 m.
6. Jazda odbywa się w tempie wyznaczonym przez prowadzącego grupę.
7. Zabrania się w czasie jazdy wyprzedzania innych Uczestników Rajdu oraz
gwałtownego przyspieszania czy hamowania.
8. Tempo jazdy Uczestników Rajdu powinno być dostosowane do najsłabszego
członka grupy.
9. Na Rajdzie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci, palenia
papierosów i zażywania narkotyków w każdej postaci.
10. W razie awarii roweru należy zjechać na pobocze drogi, usunąć awarię i dołączyć
do najbliższej grupy. Jeżeli awarii nie da się usunąć, Uczestnik na własną
odpowiedzialność organizuje sobie powrót do miejsca zamieszkania.
11. W przypadku nagłego zatrzymania z powodu wypadku (karambolu), itp. cała
grupa natychmiast opuszcza jezdnię, schodząc na pobocze, skraj drogi lub przyległy
wolny teren tak, aby nie tamować ruchu i by inne grupy mogły bezpiecznie
przejechać.
12. Postoje będą odbywały się w wyznaczonych, bezpiecznych miejscach. Wówczas

nie wolno przebywać na drodze.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW RAJDU
1. Każdy z Uczestników bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, a za
osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.
2. Każdy z uczestników zobowiązuje się do założenia maseczki lub zachowania
dystansu 1,5 m
3. Przed dokonywaniem rejestracji w Biurze Zawodów uczestnicy rajdu zobowiązani
są do dezynfekcji rąk
3. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek
wypadków losowych lub zawinionych przez jej Uczestnika.
4. Uczestnicy Rajdu biorą na siebie pełną odpowiedzialność za szkody poniesione w
trakcie trwania Rajdu, w szczególności te wynikające z własnej lekkomyślności,
brawury jazdy, braku zachowania przepisów ruchu drogowego.
5. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu lub stwarzające zagrożenie będą
wykluczone z grona Uczestników.
6. Organizator nie zapewnia opieki medycznej i serwisu technicznego podczas
przejazdu trasy Rajdu.
7. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są stosować się do zaleceń Organizatora.
8. Uczestnik Rajdu w trakcie jego przebiegu nie może samowolnie z niego
zrezygnować lub zmieniać trasy.
9. Wszyscy Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w
relacjach z przebiegu Rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach
promocyjnych Organizatorów.
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1. Ubezpieczenie NNW Uczestnika Rajdu.
2. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg trasy - włącznie z zatrzymaniem ruchu
drogowego na wybranych odcinkach na czas przejazdu rajdu.
3. W momencie zapisu każda drużyna otrzyma rajdowy numer.
4. Koszulki zagwarantowane są dla wszystkich uczestników (limit 250 osób).
Zobowiązuje się uczestników rajdu do założenia koszulek promocyjnych.
5. Organizator zabezpiecza również posiłek oraz wodę.
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE Z NAGRODAMI
1.Na mecie wśród drużyn, które ukończą rajd zostanie przeprowadzony konkurs z
nagrodami.
2. W konkursie mogą brać udział jedynie drużyny obecne na zakończeniu imprezy,
które w całości pokonały trasę rajdu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w czasie trwania Rajdu, który kończy się
dojazdem na stadion MOSiR w Bukownie, ul. Spacerowa 1.
2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
3. Wszelkie kwestie, które nie są uregulowane postanowieniami Regulaminu
rozstrzyga kodeks cywilny.
4. Każdy z Uczestników poprzez właściwą rejestrację wyraża akceptację, że
zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania podczas
Rajdu.
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