
REGULAMIN II RAJDU ROWEROWEGO
„WRZEŚNIAN”

1. Organizator Rajdu:

 Klub  Turystyki  Rowerowej  „Wrześnianie”,  Browar  „Fortuna”  Miłosław,  Lokalna
Grupa Działania „Z Nami Warto”.

 Patronat Honorowy – Burmistrz Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.
 Patronat Medialny – Nowa Września, Radio Plus Gniezno, TV Wielkopolska.

2. Współpraca organizacyjna:

 Towarzystwo Turystyki Wodnej „Perkoz” w Pyzdrach.

3. Cel Rajdu:

 popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej,
 propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji w ramach

rajdu rowerowego.

4. Data Rajdu:

Niedziela, 7 września 2014r., godz. 9.00.

5. Meta Rajdu:

Przystań Wodniacka „Perkoz” w Pyzdrach.

6. Wpisowe:

Dorośli 10zł., dzieci 7zł. W ramach wpisowego Organizator Rajdu zapewnia ciepły posiłek,
znaczek  rajdowy  i  dobrą  zabawę.  Zgłoszenia  przyjmowane  będą  w  punkcie  dorabiania
kluczy: Maciej Kizierowski, Września, ul. Warszawska 31 (w bramie) oraz drogą e-mailową
(tylko dla osób z poza powiatu wrzesińskiego): mietas65@wp.pl

7. Ilość uczestników nie jest limitowana.

8. Uczestnicy:

 w Rajdzie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie,
 osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w Rajdzie tylko za pisemną zgodą

rodziców lub opiekunów prawnych,
 osoby w wieku do 15 lat  mogą wziąć  udział  w Rajdzie  tylko  będąc pod stałą

opieką osoby pełnoletniej.

9. Zasady uczestnictwa:

 każdy uczestnik musi zapoznać się z niniejszym regulaminem opublikowanym na
stronie internetowej www.wrzesnianie.pl,

http://www.wrzesnianie.pl/


 każdy  uczestnik  dojeżdża  na  metę  Rajdu  we  własnym  zakresie  i  na  własną
odpowiedzialność  poruszając  się  po  drogach  przestrzegając  przepisów  oraz  z
zachowaniem  zasad  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  obowiązujących
rowerzystów,

 na trasie Rajdu będą uruchomione 3 punkty kontrolne w których na uczestników
czekać  będą  specjalne  zadania  (wykaz i  usytuowanie  punktów zawiera  mapka,
którą można ściągnąć ze strony, www.wrzesnianie.pl, te będą wyraźnie i czytelnie
oznakowane banerami Organizatorów. Przedstawiciele KTR „Wrześnianie” będą
czekać na uczestników Rajdu w punktach kontrolnych od godz. 9.00 do 12.00,

 aby  stać  się  pełnoprawnym  uczestnikiem  Rajdu  i  mieć  szansę  na  otrzymanie
nagrody,  należy  przejechać  przez  3  punkty  kontrolne  i  oddać  na  mecie  karty
uczestnictwa z wykonanymi 3 zadaniami,

 karty uczestnictwa będą wydawane przy zgłoszeniach,
 karty uczestnictwa przyjmowane będą na mecie w godzinach od 11.00 do 13.00

(organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieprzyjęcia  karty  uczestnictwa
dostarczonej po godz. 13.30).

10.  Podsumowanie  Rajdu  i  losowanie  nagród  nastąpi  do  godz.  14.00,  a  cała  impreza
zakończy się najpóźniej o godz. 14.30.

11.  Wszyscy  uczestnicy  Rajdu,  którzy  dotrą  na  metę  i  oddadzą  organizatorom  kartę
uczestnictwa z 3 zaliczonymi zadaniami będą mieli szansę na otrzymanie nagrody oraz będą
mogli wziąć udział w pikniku.

12. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy.

13. Uczestnicy Rajdu, będący pracownikami lub współpracownikami Browaru Fortuna, KTR
„Wrześnianie”, (oraz ich rodziny), nie będą uwzględniani przy przyznawaniu jakichkolwiek
nagród.

14.  Powrót  uczestników  do  miejsca  zamieszkania  po  zakończeniu  Rajdu  następuje  we
własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

15. W czasie Rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

16. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik
odpowiada osobiście.

17. Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z
przebiegu Rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

18. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami Rajdu mogą być wykorzystane
przez prasę, radio i telewizję.

19.  Ostateczna  interpretacja  regulaminu  należy  do  organizatorów.  W sprawach  spornych
decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.

Komandor Rajdu

Mieczysław Koczorowski

http://www.wrzesnianie.pl/

