REGULAMIN
II RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
I. Cel rajdu




propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia,
propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży,
propagowanie jazdy na rowerze jako formy aktywności fizycznej.

II. Organizator
Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Serce Kaszub’’

III. Termin i miejsce
27 sierpnia 2016 roku (sobota) – start i meta rajdu Kościerzyna ,,Strzelnica’’

IV. Trasa rajdu



MINI (ok. 20 km) wg mapy,
MAXI (ok. 40 km) wg mapy.

V. Zgłoszenia
Zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.lot-sercekaszub.pl od 20.07.2016 r. do
25.08.2016 r. do godz. 24.00.

VI. Koszty uczestnictwa
Wpisowe do 25.08.2016 r. do godz. 24.00:




dzieci i młodzież do 18 r. ż. (tylko pod opieką dorosłych) – 10 zł
dorośli – opłata startowa w wysokości - 15 zł
rodziny (minimum 2 dorosłych + 2 dzieci) - 35 zł

Płatne przelewem na konto:
Nr rachunku: 68 8328 0007 2001 0011 7809 0001
Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Serce Kaszub’’, ul. Świętojańska 5E, 83-400 Kościerzyna
W tytule wpłaty: 2RRR-Kościerzyna2016, Imię i nazwisko, wpłata rodzinna lub indywidualna

Wpłaty po 25.08.2016 r. – tylko w dniu rajdu (27.08.2016 r.) w Bazie Rajdu od godz. 9.00.




dzieci i młodzież do 18 r. ż. (tylko pod opieką dorosłych) – 10 zł
dorośli – opłata startowa w wysokości - 20 zł
rodziny (minimum 2 dorosłych + 2 dzieci) - 40 zł

O potrzebie otrzymania F-ry VAT należy poinformować e-mailem przesyłając dane Nabywcy
oraz potwierdzenie przelewu na adres: biuro@lot-sercekaszub.pl
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej
opłaty na innego uczestnika.
Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym
przelewie. W tym przypadku w tytule przelewu należy wpisać ,,Opłata grupowa’’ oraz Imiona
i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do uczestnictwa w rajdzie.

VII. Warunki uczestnictwa w rajdzie









W rajdzie mogą uczestniczyć osoby bez przeciwwskazań lekarskich,
Dzieci i młodzież do lat 18 mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub
opiekunów prawnych,
Należy prawidłowo wypełnić i złożyć Formularz Zgłoszenia za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie www.lot-sercekaszub.pl,
Każdy uczestnik rajdu powinien zapoznać się i zaakceptować Regulamin Rajdu,
Uczestnik powinien uiścić opłatę wpisową.
Uczestnicy udają się na miejsce startu Rajdu we własnym zakresie.
Po zakończeniu Rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym
zakresie.
Wskazane jest posiadanie kamizelki odblaskowej oraz kasku.

VIII. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom
kierownictwa rajdu.
2. Posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
3. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Uczestnik zobowiązany jest samodzielnej naprawy sprzętu.
5. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
6. Zachowania charakteru rekreacyjnego rajdu i nieorganizowania współzawodnictwa
sportowego, w tym wyścigów.
7. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.
8. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.

IX. Odpowiedzialność uczestnika
1. Każdy pełnoletni uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność niezależnie
od warunków pogodowych na trasie, a w razie wypadku nie będzie dochodzić
odszkodowania od organizatorów.
2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Poprzez
akceptację Regulaminu Rajdu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub
zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej
z Rajdem.
3. Za skutki naruszenia przepisów kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik
odpowiada osobiście.
4. Odpowiedzialność za udział w Rajdzie dzieci i młodzieży do 18 roku życia ponoszą
opiekunowie, z którymi zgłosili się do udziału w Rajdzie.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zagubione, uszkodzone lub zniszczone
podczas Rajdu.

X. Świadczenia dla uczestników
1. Każdy uczestnik, który złoży Formularz Zgłoszeniowy za pośrednictwem formularza on- line do
dnia 25.08.2016 r. do godz. 24.00 zostanie objęty ubezpieczeniem od NNW.
2. Organizator zapewnia bufety żywieniowe na trasie rajdu (po jednym na danej trasie) oraz na
mecie Rajdu.
3. Organizator w ramach świadczenia startowego zapewnia przewodnika prowadzącego przez
trasy Rajdu.
4. Dyplom ukończenia Rajdu dla każdego uczestnika.
5. Dla pierwszych 100 osób, które dokonają rejestracji poprzez formularz on-line organizator
zapewnia medale pamiątkowe.
6. Każdy uczestnik Rajdu otrzyma od Organizatora mapę turystyczną regionu serca Kaszub oraz
informator turystyki rowerowej.

XI. Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych.
Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich
osobom trzecim. Zawodnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych
do celów rajdu.
2. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
3. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej
trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.

