Regulamin
I Rodzinnego Rajdu Rowerowego
Koszarawa 2020
I Organizator
1. Organizatorem Rajdu jest Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie zwany dalej GOK.
2. Współorganizatorem rajdu jest Wójt Gminy Koszarawa.
3. Do opracowania trasy Rajdu i jego poprowadzenia GOK wyznacza
osoby koordynujące.
4. Osoby koordynujące zadbają o utrzymanie spokojnego, rekreacyjnego tempa przejazdu.
5. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub drogowych
Organizator Rajdu może zmienić trasę lub rozwiązać Rajd, informując o tym uczestników.

II Nazwa imprezy i termin
1. Nazwa: I Rodzinny Rajd Rowerowy Koszarawa 2020.
2. Termin: 01-VIII-2020 roku
3. Start: Urząd Gminy Koszarawa, godz. 15.00
4. Meta: ognisko na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, godz. 17.00 ÷ 19.00
5. Trasa: ok. 16 km. Urząd Gminy-Jałowiec „pętla autobusowa”- Zimna Woda – Duchałówka –
Krajsko – Gminny Ośrodek Kultury.

III Cele rajdu
1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia.
2. Integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej poprzez sport, turystykę i rekreację.
3. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony środowiska na terenie
gminy Koszarawa.

IV Uczestnictwo
1. Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne.
2. Warunkiem uczestnictwa jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie.
2. Dzieci do lat 12 mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub innego
pełnoletniego opiekuna, a dzieci i młodzież od 13 do 18 lat na podstawie pisemnej
zgody rodziców lub opiekunów prawnych (w karcie zgłoszenia) i na ich pełną odpowiedzialność.
3. Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie uczestnictwa do GOK telefonicznie tel.
33 8639 372 lub mailowo gok@gokkoszarawa.pl. (wraz z kartą zgłoszenia stanowiącej
załącznik do regulaminu) do 28 lipca 2020 r.
4. Bezwzględnym warunkiem udziału w Rajdzie jest również wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Rajdu oraz zgody
na wykorzystanie wizerunku (zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na
wykorzystanie wizerunku potwierdzane są na Karcie Zgłoszenia). W przypadku osób
niepełnoletnich zgody za nich podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

V Inne postanowienia
1. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy nie są
ubezpieczeni przez Organizatora. Mogą oni ubezpieczać się dobrowolnie we własnym
zakresie.
2. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub
spowodowane szkody.
3. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników Rajdu winno być zgodne z
przepisami.
4. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy
przeciw pożarowe na terenach leśnych i innych.
5. Rajd będzie odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Trasa prowadziła
będzie przez tereny leśne, dukty, drogi utwardzone i asfaltowe. W miejscach szczególnie
niebezpiecznych osoby koordynujące ułatwią włączenie się do ruchu.
6. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru,
jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie
zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między rowerami powinny być
takie aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 3 - 5 metrów, a przy zjazdach 15-30 metrów.
7. Grupę prowadzi wyznaczony przez GOK koordynator grupy, on dyktuje
tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
8.Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej
lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności
poruszania się po drogach.
9.. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez
nieletnich uczestników rajdu.
10. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu,
łące lub polanie.
11.Uczestnicy przed wyruszeniem otrzymają słowne informacje o przebiegu trasy z
uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, o zaplanowanych miejscach
bezpiecznego postoju na odpoczynek i poznawanie regionu.
12. W trakcie Rajdu jego organizatorzy, uczestnicy i media wykonują filmy i zdjęcia
uczestników do celów kronikarskich. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza zgodę na
publikację wizerunku uczestnika na zdjęciach lub filmach.
13. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza akceptację Regulaminu Rajdu.
14. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Rajdu.
15. Zobowiązuje się uczestników Rajdu do przestrzegania aktualnych przepisów sanitarno –
epidemiologicznych w związku z pandemią COVID-19. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne skutki oddziaływania korona wirusa. Uczestnicy Rajdu
zobowiązani są do posiadania maseczek ochronnych.

