Jesienny Rajd Rowerowy

19 września 2020 r.

REGULAMIN RAJDU
ORGANIZATOR:

PARTNERZY:

ORGANIZATOR RAJDU:
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Kosynierów 1, 62-020 Swarzędz, tel.
61 65 09 520, www.scsir.swarzedz.pl, Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
Współorganizatorzy:, sklep rowerowy „Brodex”, Wawrzyniak Druk, Straż Miejska
Swarzędz
TRASY RAJDU:
1. MIEJSKA – dzieci powyżej 10 lat - ok. 15 km, start: godz. 10:00 – Rynek.
2. RODZINNA – ok. 9 km, start: godz. 10:30 parking przy Pływalni Wodny
Raj (od strony Sceny nad Jeziorem).
3. PODMIEJSKA - ok. 15 km, start godz. 10:00 - Szkoła Podstawowa nr 1 w
Zalasewie

META RAJDU: Scena nad Jeziorem Swarzędzkim, czynna w godz. 11.00-13.00.
PRZEWODNICTWO: grupy na wszystkich trasach będą prowadzone przez
kierowników grup. Kierownicy grup sprawują opiekę organizacyjną nad
uczestnikami indywidualnymi aż do przybycia na metę rajdu.
UCZESTNICY: Poruszają się w grupach 15 osobowych, grupie przewodzi
kierownik, który wyznacza spośród uczestników osobę zamykającą kolumnę. Nie
wyprzedzamy kierownika i nie jedziemy za osobą zamykającą. Uczestnicy
poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Dotarcie na start i powrót z
mety rajdu nie są objęte opieką kierowników grup.
Uczestnicy jadą na własną odpowiedzialność.
UBEZPIECZENIE NNW: we własnym zakresie; uczestnicy ponoszą pełną
odpowiedzialność za ew. szkody wyrządzone na trasie i mecie. Każdy uczestnik
podpisuje na starcie oświadczenie o udziale w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Za osobę niepełnoletnią podpisuje się rodzic lub opiekun prawny.
WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE dotyczące COVID 19:
Uczestników obowiązuje przestrzeganie obostrzeń sanitarnych, m.in. zasłanianie
nosa i ust na terenie namiotu (uczestnicy zaopatrują się w maseczki we własnym
zakresie), zachowanie dystansu społecznego – nie dotyczy rodzin, oraz dezynfekcję
rąk przed wejściem na teren namiotu lub przed zapisem na rajd (w przypadku
wolnych miejsc).
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU:
Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do 19 września br.,
PRZEZ INTERNET: www.scsir.swarzedz.pl

UDZIAŁ W RAJDZIE JEST BEZPŁATNY !
Na mecie:

Każdy uczestnik otrzyma poczęstunek.

Każdy uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w konkursach. Czekają
atrakcyjne nagrody. Nagroda główna – rower – ufundowana przez
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji

Wręczanie nagród przewidziane na godz. 12:00.
UWAGI KOŃCOWE:

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizatorzy
zastrzegają
sobie
prawo
do
zmiany
przebiegu
poszczególnych tras.

Osoby niepełnoletnie jadące indywidualnie biorą udział w Rajdzie
wyłącznie pod opieką osoby dorosłej lub, jeśli ukończyły 16 lat, za
okazaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby te
powinny posiadać kartę rowerową.

Dzieci do 5 lat mogą jechać wyłącznie w krzesełkach.

Kierownicy grup mają prawo nie dopuścić do udziału w rajdzie osób bez
w/w zgód bądź opieki, lub ze względu na zły stan techniczny roweru.

Mile widziane zapasowe dętki!

DBAJ O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, W KTÓRYM PRZEBYWASZ!

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY WOBEC NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA!

Promuj ostrożną jazdę – ZAŁÓŻ KASK OCHRONNY, pamiętaj o okularach
i odpowiednim stroju, napojach i zabezpieczeniu technicznym swojego
roweru! Alkohol wrogiem turystów, unikaj go podczas wędrówki!

INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA RAJDU.

Osoba akceptująca regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie jego
wizerunku podczas relacji z przebiegu wycieczki na portalach
społecznościowych, stronach www itp.

Osoby nie zapisane na rajd nie są uczestnikami rajdu i nie podlegają
kierownikom tras.

