Regulamin
XI Rajdu Rowerowego „Karol” 22.04.2018 Rajd Retro
Celem rajdu jest krzewienie turystyki rowerowej, dlatego zapraszamy
wszystkich na rajd w czasie którego chcemy poznać historię roweru, dlatego
zachęcamy też osoby które posiadają zabytkowy rower do udziału w imprezie.
Zbiórka przy pomniku Sw Jana Pawła II o godz 13.30 w dniu 22.04.2018 niedziela trasa
poprowadzi wzdłuż kanału Obry – Stary Lubosz - Racot /zwiedzanie pałacu/– Kurza Góra
boisko. Uczestnicy roweru Retro będą mogli brać udział w konkursach najstarszy rower,
znajomość historii swego rowera, Wszyscy uczestnicy będą mogli brać udział w różnych
konkurencjach z nagrodami Będzie poczęstunek, usłyszymy prelekcje o historii rowera
, W rajdzie rowerowym może uczestniczyć każdy kto potrafi jeździć rowerem. Dzieci nie
posiadające karty rowerowej wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, pozostałe zezwolenie
rodziców na piśmie i kartę rowerową. Zapisy Tel. 697983382
1. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy dzieci posiadają kartę
rowerową, lub czy mają pełnoletniego opiekuna. Ważny jest kask na głowie,
organizator nie odpowiada za uraz głowy jeśli nie będzie kasku , kamizelki
odblaskowe.
2. Podczas rajdu obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach pod wpływem alkoholu i
innych środków odurzających- organizator ma prawo wezwać policje w celu
przebadania uczestników alkomatem.
3. Na trasie przejazdu rowerzyści mają obowiązek zachować ostrożność w poruszaniu
się na rowerach. Obowiązuje zakaz wjazdu na chodniki, jazdy na jednym kole, oraz
zakaz innych wyczynów kaskaderskich.
4. Rowerzyści podczas przejazdu wyznaczoną trasą rajdu poruszają się w grupie 15
osobowej jeden za drugim. Obowiązuje zakaz wyprzedzania osoby, która będzie
pilotowała daną grupę.
5. Trasę rajdu należy pokonać ściśle według zaleceń organizatora lub można przyjechać
na miejsce docelowe swoją trasą.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rajdu oraz za
uszkodzenia lub zagubienie rowerów i innych cennych przedmiotów.
7. Uczestnicy rajdu którzy zgłoszą swe uczestnictwo mają obowiązek przestrzegania
regulaminu, który zostanie przedstawiony w szkołach oraz będzie dostępny w
internecie na stronie miasta Kościana, Klubu Wujka Karola i na facebook.
www. skwk.manifo.pl formularz zgłoszeń na trasy. Bardzo proszę o zgłoszenia do
20.04.2018 z uwagi na przygotowanie sprzętu i posiłku i przed rajdem.
8. Rajd rozpoczyna się dnia 22.04.2018 o godz. 13:30. zbiórka przy pomniku Jana Pawła
II Plac Niezłomnych. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy mają obowiązek wstawienia się
na start do tej godziny lub wpisać się na listę.
9. Nad bezpieczeństwem rajdu będą czuwać Służby Porządkowe w kamizelkach koloru
żółtego służby medyczne w kamizelkach koloru żółtego z napisem „Ratownik” lub
„Ratownik Drogowy” wyposażeni w apteczki pierwszej pomocy przed medycznej i
osoby ze Stowarzyszenia Klub Wujka Karola.
10. Zakończenie rajdu nastąpi dla uczestników jednodniowego rajdu w Górce
Duchownej .Będą konkursy z nagrodami, poczęstunek powrót grup lub osób
indywidualnych z tego miejsca według uznania.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany niektórych odcinków
rajdu w przypadkach uzasadnionych ( warunki atmosferyczne)
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie rajdu.

13. Osoby biorące udział w rajdzie są zobowiązane do przestrzegania poleceń służby
porządkowej
14. Ubezpieczenie NW we własnym zakresie
15. Osoby uczestniczące w rajdzie wyrażają zgodę na umieszczanie zdjęć w celach
związanych z uczestnictwem w rajdzie
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Prezes Stowarzyszenia Klub Wujka Karo

