Regulamin rajdów rowerowych (wycieczek)
1. Informacja o rajdzie umieszczona na stronie klubowej powinna zawierać:
- imię i nazwisko prowadzącego wycieczkę, numer telefonu lub e-mail,
- miejsce zbiórki, godzinę startu oraz przewidywaną godzinę zakończenia rajdu,
- przebieg trasy, rodzaj terenu i stopień trudności,
- przewidywane tempo jazdy,
- kilometraŜ.
2. Prowadzący rajd ma obowiązek:
- sprawdzenia listy uczestników rajdu,
- przekazania numeru telefonu kontaktowego,
- poinformowaniu o zasadach uczestnictwa i bezpieczeństwa,
- wyznaczenia zamykającego grupę,
- posiadania apteczki z podstawowymi środkami opatrunkowymi,
- prowadzenia rajdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- posiadania kamizelki odblaskowej.
3. KaŜdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do:
- posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposaŜonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
- przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
- stosowania się do uwag i wskazówek prowadzącego rajd,
- nie wyprzedzania prowadzącego rajd,
- poinformowania prowadzącego o rezygnacji z rajdu lub zamiarze odłączenia się od
grupy,
- udzielenia pomocy innym uczestnikom rajdu w razie awarii lub wypadku.
4. Uczestnicy rajdu niebędący członkami PTTK ubezpieczają się na czas ich trwania we
własnym zakresie w wybranych przez siebie zakładach ubezpieczeniowych lub biorą udział w
rajdzie na własną odpowiedzialność. Członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach opłaconej
składki członkowskiej na dany rok.
5. Zabrania się uczestnictwa w rajdzie po spoŜyciu alkoholu oraz zabrania się spoŜywania
alkoholu w trakcie jego trwania.
6. W przypadku raŜącego naruszenia zasad regulaminu prowadzący ma prawo wykluczyć
uczestnika z rajdu.
7. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych.
8. W razie złych warunków pogodowych (silny wiatr, intensywny deszcz i śnieg, duŜy mróz,
lód na drodze itp.) rajd moŜe być odwołany. Osoby zainteresowane powinny skontaktować
się z prowadzącym rajd godzinę przed startem i sprawdzić czy rajd odbędzie się.
9. Członkowie KTR Sigma biorący udział w rajdzie, są zobowiązani zwracać uwagę na
przestrzeganie regulaminu przez pozostałych uczestników rajdu.
10.Zaleca się uŜywanie kasku i kamizelki odblaskowej.

