REGULAMIN
WIOSENNEGO RAJDU ROWEROWEGO
2019 r.

I. Organizatorzy:
Urząd Miasta Gostynina
Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
oraz
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Gostyninie
ul. Wojska Polskiego 17A
09-500 Gostynin
– Komandor Rajdu Mariusz Gajewski

II. Cel rajdu:
- Promocja wypożyczalni rowerów „Gostyniński Rower Miejski”;
- Promocja walorów turystycznych regionu;
- Propagowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym „Świadomy
rowerzysta”.
III. Termin:
27 kwietnia 2019 r.
Start – Zamek Gostyniński, ul. Zamkowa 31
Meta – Zamek Gostyniński, ul. Zamkowa 31
Czas trwania: 10.00 – 16.00
- Udział w rajdzie jest bezpłatny.

IV. Ogólne warunki uczestnictwa:
- Należy czytelnie wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy, a następnie
przekazać organizatorom w dniu Rajdu;
- Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i przestrzegania
Regulaminu Rajdu, jak również podporządkowania się decyzją Komandora Rajdu;
- W rajdzie może brać udział każda osoba pełnoletnia nie mająca przeciwskazań
lekarskich do wykonywania aktywności fizycznej, jakim jest jazda na rowerze;
- Dzieci do lat 15 mogą brać udział w Rajdzie tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych;

- Osoby niepełnoletnie (15-18 lat) mogą brać udział w Rajdzie Rowerowym
tylko i wyłącznie gdy, rodzic lub opiekun prawny wyrazi pisemną zgodę (Załącznik nr
2);
- Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych;
- Posiadanie przez uczestników Rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności
poruszani się po drogach;
- Posiadanie sprawnego technicznie roweru;
- Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana trasy, skutkuje
wykluczeniem z rajdu.

V. Sprawy organizacyjne rajdu:
- Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3 -5 m;
- Przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo przeprowadzając rower;
- W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy oraz blokować drogi;
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po
zakończeniu rajdu;
- Organizator rajdu nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualnie kolizje
lub wypadki spowodowane przez uczestników rajdu;
- Organizator zaprasza wszystkich uczestników do aktywnego udziału w wspólnym
pieczeniu kiełbasek oraz warsztatach garncarskich, które są całkowicie bezpłatne dla
uczestników.

VI. Na trasie zabrania się:
· Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora;
· Spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających;
· Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu, ściganie się jest zabronione;
· Zajeżdżania drogi innym uczestnikom rajdu;
· Zaśmiecania trasy;
VII. Trasa rajdu:
Długość trasy ok. 25 km.
Start: 10.00 Zamek Gostyniński, ul. Zamkowa 31
W Nowym Zaborowie (połowa trasy) dłuższy postój – zaplanowano wspólne ognisko
i warsztaty garncarstwa. Każdy uczestnik otrzyma prowiant i będzie miał możliwość
spróbować swoich umiejętności manualnych.
Przejazd trasą: Gostynin- Zamek, ul. Zamkowa, ul. Parkowa, ul. Kwiatowa, ul.
Wspólna, ul. Kutnowska, ul. Zakładowa, Strzałki, Sałki, Ruszków, Nowy Zaborów
(PRZERWA), Zieleniec, Baby Górne, Solec, Budy Kozickie, Gostynin – ul. Kowalska,
Zamek.

Zakończenie Rajdu: ok. 16.00 Zamek Gostyniński, ul. Zamkowa 31
VIII. Postanowienia końcowe:
· Każdy uczestnik Rajdu Rowerowego, wyraża zgodę na przetwarzanie ww.
danych osobowych i wizerunku przez Urząd Miasta Gostynina, zgodne z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002
nr 101 poz 926 z poź. zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z poźn. zm.) i ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z poźn.
zm.).
· Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
regulaminu.
Wypożyczalnia Gostynińskich Rowerów Miejskich w dniu rajdu oferuje bezpłatne
wypożyczenie: 10 rowerów dla dorosłych, 6 dla dzieci, 2 przyczepki, 4 foteliki na
bagażnik - konieczna wcześniejsza rezerwacja pod nr tel. 24 235 45 00 !

