Fundacja
,,Inicjatywy Powiatu
Poddębickiego’’
Powiat Poddębicki

Regulamin Otwartego Rajdu
,,Rowerowe łódzkie – rowerem wśród atrakcji turystycznych województwa – rajd
rowerowy szlakami powiatów: poddębickiego, zgierskiego i łęczyckiego”
w dniu 15 lipca 2017 r. (sobota)
I.

Organizator:
Fundacja „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego”

II.

Współorganizator:
Powiat Poddębicki

III.

Dofinansowanie:
Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego

IV.

Nazwa rajdu:
,,Rowerowe łódzkie – rowerem wśród atrakcji turystycznych województwa – rajd
rowerowy szlakami powiatów: poddębickiego, zgierskiego i łęczyckiego”

V.

Cel rajdu:
- wzrost wiedzy uczestników rajdu z zakresu atrakcji turystycznych województwa
łódzkiego, w szczególności powiatu poddębickiego, zgierskiego i łęczyckiego,
- wzbogacenie kalendarza wydarzeń turystycznych województwa łódzkiego,
- poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie zabytków znajdujących się na trasie rajdu,
- prezentacja cennych bogactw przyrody województwa łódzkiego,
- popularyzacja zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa,
- integracja mieszkańców województwa łódzkiego.

VI.

Trasa rajdu:
Poddębice – Klementów – Chropy – Sędów – Spędoszyn Kolonia – Bronów- Światonia
– Stemplew – Kraski – Świnice Warckie – Głogowiec – Saków – Dzierżawy –
Wartkowice – Truskawiec – Ujazd - Domaniew – Psary – Skórka – Stefanów –
Krzemieniew - Panaszew - Ciężków .
Około 65 km

VII.

Data, miejsce i meta rajdu:
15 lipca (sobota) 2017 r. godz. 10.00
Start: Poddębice, plac przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Poddębicach
Meta: Ciężków, strażnica OSP.

VIII. Warunki uczestnictwa:








IX.

Każdy uczestnik przed startem w Rajdzie Rowerowym ma obowiązek zapoznać
się z regulaminem,
Regulamin Rajdu jest dostępny na stronie www.poddebicki.pl lub w siedzibie
Fundacji „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego”, ul. Łęczycka 16, pok. 112,
I piętro,
Uczestnicy rajdu są zobowiązani do dostarczenia do dnia 10 lipca 2017 r.,
do siedziby Fundacji „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” pok. 112,
nr fax 043-678-78-22, mail: promocja@poddebicki.pl, karty zgłoszenia,
Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną
zgodę (kartę zgłoszenia) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie,
Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką
rodzica lub opiekuna,
Uczestnicy rajdu zostaną ubezpieczeni przez organizatora od następstw
nieszczęśliwych wypadków, niniejszym jednak uczestnicy zrzekają się prawnego
lub zwrotnego dochodzenia od organizatora roszczeń w wyniku wypadku lub
szkody związanej z rajdem nieobjętych polisą ubezpieczeniową NNW,
Udział w rajdzie jest bezpłatny.

Zasady zachowania uczestników rajdu:
1. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
 Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się
decyzjom kierownictwa rajdu, służb porządkowych oraz Policji,
 Posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu,
który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się
po drogach,
 Posiadania sprawnie technicznego roweru,
 Niedopuszczalny jest udział w rajdzie rowerem wyposażonym w silnik
spalinowy lub elektryczny, który zakłócałby przebieg rajdu innym uczestnikom,
 Dopuszcza się korzystania z drogi (w mieście i poza miastem) w przypadku
braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że
obowiązuje jazda w rzędzie. Rajd odbywać się będzie po różnych rodzajach
nawierzchni,
 Poruszania się w grupach 15 osobowych po prawej stronie jezdni,
 Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy
zjazdach 15-30 m,
 Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy
kontrolować szybkość przez hamowanie,
 Podczas jazdy w kolumnie należy zachować minimum 200 m odległości
pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
 Każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się
o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej
zasygnalizowany,
 Podczas postoju nie należy tarasować drogi,
 Przed wyruszeniem organizatorzy omówią trasę przejazdu z uwzględnieniem
miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,
 Każda grupa powinna zabrać: apteczkę, przybornik techniczny (do napraw
roweru), pompkę,



Opiekunowie powinni być zaopatrzeni w gwizdki do podawania sygnałów
ostrzegawczych,
 Przyjazd na linię startu do Poddębic w zakresie własnym,
 Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu,
2. Na trasie rajdu zabrania się:
 Głośnego zachowywania się,
 Śmiecenia,
 Spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających,
 Palenia papierosów,
 Niszczenia przyrody,
 Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna (w przypadku dzieci poniżej 15 roku
życia),
 Na terenie Rezerwatów uczestnicy rajdu zobowiązani są do nie zbaczania
z wyznaczonej trasy niszczenia lub innych działań mogących mieć negatywny
wpływ na przyrodę.
X.

Informacje dodatkowe:
 Rajd jest imprezą typowo rekreacyjną, a nie wyścigiem kolarskim,
 Za samochodem obsługi będzie jechała osoba, która nada tempo całemu peletonowi,
 Na przodzie i tyle peletonu będą jechały samochody obsługi, które w nagłych
przypadkach udzielą pomocy,
 Przy przekraczaniu drogi krajowej i wojewódzkiej w miarę możliwości Policja
i służby porządkowe rajdu zabezpieczą przejazd grupy rowerzystów, zatrzymując
ruch samochodów,
 Postoje z jedzeniem i napojami będą w następujących miejscowościach: Bronów –
Dworek Marii Konopnickiej, Świnice Warckie – strażnica OSP, Wartkowice –
strażnica OSP, Domaniew – boisko w Zespole Szkół, Ciężków (meta) – strażnica
OSP.
 Uczestnicy rajdu otrzymają na mecie ciepły posiłek,
 Uczestnicy otrzymają upominki od Organizatora i Współorganizatorów
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy
i za szkody wyrządzone przez uczestników,
 Organizator nie zapewnia miejsca przechowywania rzeczy uczestników,
 Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 43-678-78-22, siedzibie Fundacji
„Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” oraz u pracowników Wydziału Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych i Strategii Powiatu.
 Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe
utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego podczas rajdu.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć
za pośrednictwem dowolnego medium przez organizatora wyłącznie w celu
informacji i promocji.
 Ponadto uczestnicy oświadczają, że ich stan zdrowia pozwala na udział w rajdzie.
 Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
Regulaminu.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy rajdu.
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych
decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia
uczestnika od jego przestrzegania.

