II RAJD ROWEROWY im. J.I. Kraszewskiego
z okazji Światowego Dnia Turystyki

REGULAMIN
Organizatorzy Rajdu Rowerowego:
- Prezydent Miasta Biała Podlaska,
- Bialskie Centrum Kultury - Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Białej
Podlaskiej,
- „Koło Bialczan”,
- Bialski Klub Rowerowy.
Współorganizatorzy i sponsorzy:
-

Urząd Miasta w Białej Podlaskiej,
Agencja Turystyczna „Juventur” w Białej Podlaskiej,
Biuro Podróży „Paulina” w Białej Podlaskiej,
INTI SPORT,
Autosfera Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej,
Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej,
Urząd Gminy w Wisznicach,
Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie,

Termin rajdu:
06 października 2013r. (niedziela) godz. 9.00 – Biała Podlaska, Plac Wolności
Ławeczka J.I. Kraszewskiego, start - godz.9.30
Trasa rajdu:

Biała Podlaska – Ortel Królewski - Studzianka – Łomazy - Szymanowo - Curyn
- Wisznice - Romanów – dystans 50 km.
Finał rajdu przewidziano w Muzeum J.I.Kraszewskiego w Romanowie. W programie
zwiedzanie wystawy czasowej poświęconej 150 rocznicy Powstania Styczniowego na
Ziemii Bialskiej, połączonej z prelekcją Michała Zaniuka pt. „Zapomniana bitwa pod
Janówką” oraz ognisko.

I.

Organizacja rajdu

1. Zbiórka uczestników godz. 9.00, start godz. 9.30.
2. Rajd jest imprezą otwartą o charakterze rekreacyjno-turystycznym.
3. Na czele każdej grupy stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy
rajdu zorganizowani w kolumnach.

4. Do każdej kolumny, liczącej do 15 uczestników rajdu, przypisana jest jedna osoba
prowadząca.
5. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.
6. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi,
który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się
o pomoc medyczną.

7. Organizatorzy zapewniają transport uczestników i rowerów z Romanowa do Białej

Podlaskiej, po wcześniejszym zgłoszeniu. Za ewentualne szkody poniesione podczas
transportu rowerów organizator nie ponosi odpowiedzialności.

II. Warunki uczestnictwa

1.

Udział w rajdzie jest nieodpłatny. Pierwsze 100 osób zapisanych u organizatora
otrzyma koszulkę.
2.
W rajdzie biorą udział osoby, które dokonują osobistego zgłoszenia w Bialskim
Centrum Kultury - Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej ul.
Warszawska 11 (pok. 7), po wcześniejszym zapoznaniu się z Regulaminem
Rajdu /dostępny w siedzibie oraz na stronach internetowych organizatorów/, w
terminie do
02 października 2013 r. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
3.
Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków
atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.
4.
Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower.
5.
Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych
środków odurzających.
6.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i
jego stosowania.

III. Obowiązki uczestników rajdu

1. Przestrzeganie regulaminu rajdu.
2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez przewodnika grupy oraz poleceń
wydawanych przez służby porządkowe.

3. Posiadanie sprawnego technicznie roweru.
4. Stosowanie się do zakazów:
1) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
2) używania otwartego ognia,
3) posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz
ostrych przedmiotów,
4) wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy.

IV.

Zasady poruszania się na trasie rajdu

1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie.
3. Ruch odbywa się prawą stroną drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na
4.
5.
6.

drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.
Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach.
Należy jechać równo i spokojnie. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda
równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz
zdejmowanie stóp z pedałów.
Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

7. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju
8.

V.

zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie
utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu.
Podczas postoju nie należy tarasować drogi.

Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu

1. Zapewnienie przewodnika prowadzącego przez trasę rajdu.
2. Ubezpieczenie uczestników rajdu.
3. Zapewnienie pomocy przedmedycznej i technicznej.
VI.

Postanowienia końcowe

1. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni
2.
3.
4.
5.
6.
7.

na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas
trwania rajdu.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
podczas pokonywania trasy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania rajdu.
Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników, jak i osób
trzecich organizator nie odpowiada.
Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik
odpowiada osobiście.
Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych
organizatorów.
W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość
regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

