REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
w ramach zadania
„Cudze chwalicie swego nie znacie – nad Bugiem rowerem i kajakiem”
1. Cel imprezy:
• popularyzacja turystyki rowerowej i spływów kajakowych jako formy rekreacji i
aktywnego wypoczynku,
• promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Powiatu Łosickiego, a w
szczególności terenów nadbużańskich,
• upowszechnianie wiedzy o spływach kajakowych oraz szlakach i ścieżkach
rowerowych,
• stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji.
2. Organizatorzy:
Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury
Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
Patronat honorowy: Starosta Powiatu Łosickiego – Czesław Giziński, Wójt Gminy
Sarnaki – Andrzej Lipka.
3. Trasa rajdu:
6 października
Łosice – Zakrze – Niemojki – Patków - Myszkowice – Zaboże – Czuchów –
Platerów – Kisielew – Lipno – Sarnaki – Mierzwice – Klepaczew
7 października
Klepaczew – Zabuże – Hołowczyce – Terlików – Litewniki Stare – Chłopków –
Górki – Czuchleby – Meszki – Toporów – Chotycze – Łosice
4. Warunki uczestnictwa w rajdzie.
• Prawo do udziału w rajdzie mają osoby pełnoletnie (liczy się kolejność
zgłoszenia).
• Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower.
• W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz
sytuacji na drodze.
• Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować
poza jezdnią.
• Dopuszcza się korzystanie z jezdni w przypadku braku pobocza na zasadach
określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w
rzędzie. Kolumna może liczyć do 15 osób i poruszanie się po prawej stronie
jezdni.
• Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m.
• Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy
poszczególnymi grupami kolumny.
• Zabrania się oddalania lub opuszczenia rajdu bez uprzedniego powiadomienia
kierownika rajdu (kierownik będzie podany w dniu rajdu).

• Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy
uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się
bezwzględnie przestrzegać przepisy o ruchu drogowym.
• Każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości.
• Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Uczestnicy rajdu biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny
rowerów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje
wymagające postoju muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na
poboczu.
• Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i
szczególną troskę o środowisko naturalne.
5. Obowiązki organizatora:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby
związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie rowerowym.
• Ubezpieczenie NNW uczestników.
• Opieka Przewodnika Turystycznego.
• Organizator zapewnia pełne wyżywienie oraz nocleg.
• Posiłek turystyczny i napoje chłodzące w trakcie rajdu.
• Pamiątkowe dyplomy dla uczestników rajdu i spływu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w
trakcie imprezy.
• Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i
wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział.
• Udział w rajdzie rowerowym i spływie kajakowym jest dobrowolny i każdy
uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków
pogodowych zastanych na trasie.
6. Postanowienia końcowe:
• Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich
wizerunku w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz
materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach
spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość
regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

