REGULAMIN
XIII KURPIOWSKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

1. Organizator Rajdu:
Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, tel. 29 761 31 07
w.125.
2. Współorganizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach, ul. Władysława Broniewskiego 19, 07-415 OlszewoBorki.
3. Cel Rajdu:
• popularyzacja turystyki rowerowej,
• propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji w ramach rajdu
rowerowego.
4. Data i godzina rozpoczęcia Rajdu:
11 maja 2019 r. (sobota)
 godz.8.30 - rejestracja oraz wydanie pakietów startowych (hol Urzędu Gminy),
 godz. 9.45 - odprawa startowa,
 godz. 10.00 - start z parkingu z przed Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach
5. Trasa Rajdu:
A - pomarańczowa: Olszewo-Borki - Nakły - Żebry-Ostrowy - Działyń – Nowa Wieś –- Przystań
(zakończenie -piknik) – długość trasy ok. 16 km;
B - niebieska: Olszewo-Borki - Nakły - Żebry-Ostrowy - Działyń – Nowa Wieś – Grabnik – Mostowo –
Grabówek – Rataje – Chojniki - Przystań (zakończenie - piknik) – długość trasy ok. 26 km
6. Warunki uczestnictwa:
• uiszczenie opłaty startowej w wysokości 5 zł/ os.,
• wypełnienie i złożenie zgłoszenia oraz akceptacja regulaminu
• osoby w wieku do 12 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie tylko będąc pod stałą opieką osoby
pełnoletniej (rodzica/opiekuna prawnego),
• osoby niepełnoletnie powyżej 12 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie tylko za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych,
• każdy uczestnik musi zapoznać się z niniejszym regulaminem,
• przyjazd na Start i odjazd z Mety Rajdu każdy uczestnik organizuje we własnym zakresie i na
własną odpowiedzialność, poruszając się po drogach przestrzegając przepisy oraz z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujących rowerzystów,
• rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich powinni zorganizować we własnym zakresie ich odbiór
z mety Rajdu tj. dworku w Przystani,
• karty uczestnictwa przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Władysława
Broniewskiego 13.
7. Piknik w Przystani w godz. 12:00 – 14:00.

8. Zakończenie Rajdu o godz. 14:00.
9. Organizator zapewnia doraźny serwis techniczny podczas przejazdu trasy.
10. Przyjazd na Start Rajdu i powrót uczestników do miejsca zamieszkania po zakończeniu Rajdu następuje
we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
11. W czasie Rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
12. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada
osobiście, a za osoby niepełnoletnie rodzice/opiekunowie prawni.
13. Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu
zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
14. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami Rajdu mogą być wykorzystane przez prasę,
radio i telewizję.
15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja
organizatorów jest decyzją ostateczną.
16. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
17. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

