REGULAMIN „RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO”
organizowanego z okazji Dnia Dziecka
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Marki Jacka Orycha
ORGANIZATOR
➢
➢

STOWARZYSZENIE ,,MARCIN” TURYSTYCZNEGO
KLUBU ROWEROWEGO ,,TRYBIK”
MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.

Komandor rajdu – Paweł Paczek (604 051 843)
Przewodnik rajdu - Joanna Wieczorek (514 636 730)
Obsługa na trasie - członkowie Klubu Rowerowego Trybik
Cele rajdu:
•
•
•
•
•
•

zwiększenie zainteresowania zdrowym stylem życia
zainteresowanie wycieczkami rowerowymi w okolicach Marek
integracja społeczna środowiska
promocja zdrowego stylu życia
promowanie bezpiecznej turystyki rowerowej
popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji
DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA
START - 29 MAJA 2022 GODZ. 11:00
Miasteczko Ruchu Drogowego
ul. Wspólna 42, 05-270 Marki
rejestracja uczestników od godz. .10:00
( Miasteczko Ruchu Drogowego)
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WARUNKI UCZESTNICTWA:
•
•
•
•
•

•

Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z niniejszym
Regulaminem.
Każdy uczestnik rajdu powinien wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną na miejscu startu lub na
stronie internetowej pod adresem www.mcer.pl
Każdy uczestnik musi posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego
poruszania się po drodze.
Podczas rajdu obowiązkowe jest używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
Osoby niepełnoletnie, a mające ukończone 15 rok życia, muszą przedstawić pisemną zgodę na
udział w rajdzie rodziców lub opiekunów prawnych oraz posiadać przy sobie legitymację szkolną
lub dokument ze zdjęciem.
Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub
opiekuna prawnego.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:
W związku z tym, że rajd rowerowy będzie odbywał się przy nieograniczonym ruchu
drogowym, wszyscy uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu
drogowego.
Mając na względzie powyższe, uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bezwzględnego przestrzegania Regulaminu rajdu oraz podporzadkowania się decyzjom
kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci, na trasie rajdu
nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego.
Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Obsługa serwisowa rajdu jest bezpłatna i odpowiedzialna za szybkie naprawy umożliwiające
dalsze kontynuowanie rajdu.
Po stronie uczestnika jest zwrot kosztów za części wymienione w trakcie rajdu (dętki) jeśli nie
posiada swojej.
Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować
odległość między rowerami 2-3 m.
Jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu
należytej ostrożności. Należy jechać równo i spokojnie w szyku.
W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować
szybkość i hamowanie.
Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany poprzez uniesienie
do góry prawej ręki.
Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na
parkingu, łące lub polanie.
W trakcie jazdy uczestnicy powinni pozostawiać lewą stronę wolną dla przejazdu osób z obsługi
rajdu.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Uczestnik oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach na
rowerze.
Uczestnik rajdu ponosi odpowiedzialność za szkody przez siebie wyrządzone.
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RAJD NIE JEST WYŚCIGIEM,WIĘC ŚCIGANIE SIĘ JESTZABRONIONE !!!
NA TRASIE ZABRANIA SIĘ :
•
•
•
•
•

Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
Niszczenia przyrody.
Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.
Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA:
•
•
•
•

Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu,
zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych
panujących na trasie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników.
Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
•

•
•

•

Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach
z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach, internecie oraz w materiałach promocyjnych
organizatora.
Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
Regulaminu.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od
obowiązku jego przestrzegania.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.mcer.pl oraz do wglądu w
dniu startu u Organizatora.

3

