Regulamin XIII Powiatowego Rajdu Rowerowego
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Nazwa imprezy: XIII POWIATOWY RAJD ROWEROWY
Organizator: Starosta Aleksandrowski – Lidia Zwierzchowska
Charakter imprezy: rekreacyjny rajd rowerowy, impreza bezpłatna dla uczestników, przejazd odbędzie się bez
sportowej rywalizacji.
Termin: 23 czerwca 2019 roku (niedziela), start o godz. 1100 z placu 3 Maja w Aleksandrowie Kujawskim,
zakończenie tego samego dnia w miejscu startu około godz. 1530.
Cele rajdu: popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, integracja
rodzinna i społeczna mieszkańców powiatu aleksandrowskiego oraz stworzenie uczestnikom warunków do
czynnego wypoczynku i rekreacji.
Długość trasy rajdu i przebieg: trasa liczy 35 km i ma następujący przebieg:
- START (23.06.2019r. godz. 11:00) pl. 3 Maja w Aleksandrowie Kuj. (gmina miejska),
- Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska),
- Raciążek (gmina wiejska)
- Ciechocinek (gmina miejska)
- Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska),
- META (23.06.2019r. godz. 15:30) pl. 3 Maja w Aleksandrowie Kuj. (gmina miejska).
W Ciechocinku, na terenie tzw. Miejskiej plaży (koniec ul. Lipnowskiej) odbędzie się piknik dla uczestników rajdu
(ok. 90 min).
Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest akceptacja niniejszego Regulaminu, spełnienie wymogów w nim
zawartych oraz podporządkowanie się poleceniom Organizatora i służb zabezpieczających rajd. Osoby biorące
udział w rajdzie robią to na własną odpowiedzialność, zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności
podczas jazdy i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom rajdu.
Pełnoletni uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości.
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej, która tym samym bierze na
siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji i warunków na drodze, przy
zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania i kontrolować szybkość poprzez hamowanie.
Zakazuje się wyprzedzania pojazdu policyjnego prowadzącego kolumnę rajdową.
Prawo startu w rajdzie mają wyłącznie osoby, którym stan zdrowia i kondycja pozwala na bezpieczne dla
własnego zdrowia przejechanie całej trasy.
Uczestnik rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony m.in. w: hamulec, dzwonek,
sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę oraz zabezpieczenie roweru przed
kradzieżą na czas postoju.
Każdy uczestnik powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, kurzem i owadami oraz ubranie
dostosowane do aury.
Zabrania się udziału w rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub
leków obniżających zdolność prowadzenia pojazdu.
Organizator zapewnia służbę porządkową i informacyjną wyróżniającą się żółtymi i pomarańczowymi
kamizelkami odblaskowymi z logotypem Powiatowego Rajdu Rowerowego.
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu rajdu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kolizje spowodowane przez uczestników.
Organizator poprzez współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu aleksandrowskiego,
zapewnia zabezpieczenie skrzyżowań dróg, poprzez wystawienie na skrzyżowaniach posterunków
obsadzonych przez druhów z OSP.
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na uwiecznianie ich głosu i wizerunku w dowolnej formie cyfrowej
i analogowej, a w szczególności na ich filmowanie i fotografowanie zarówno bezpośrednio przed startem,
w trakcie rajdu i bezpośrednio po jego zakończeniu oraz nieodpłatne i nieograniczone powielanie i publikację
przez Organizatora powstałych w ten sposób materiałów w mediach i materiałach promocyjnych, na dowolnych
polach ekspozycji.
Fotorelacja i multimedia z imprezy zostaną zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Aleksandrowskiego
pod adresem www.aleksandrow.pl oraz na profilu Powiatu Aleksandrowskiego w serwisie społecznościowym
Facebook, najpóźniej 48 godziny po zakończeniu rajdu.
Organizatorzy rekomendują uczestnikom jazdę w kasku rowerowym.
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