
Regulamin
XIII Harcerskiego Rajdu Rowerowego 

I. Cel imprezy 
Celem  imprezy  jest  upowszechnienie  kolarstwa,  jako  formy  rekreacji  i  aktywnego 
wypoczynku, zapoznanie się z walorami krajobrazowymi, historycznymi 
i architektonicznymi Ziemi Krzeszowickiej. 

II. Termin  i trasa Rajdu
- 24.05.2014 (niedziela) 
- rejestracja uczestników i wydawanie kart uczestnictwa godz. 12.30
- start Rajdu godz. 13.00
- trasa rajdu ok. 25 km. Krzeszowice - Rudno – Nawojowa Góra
- zakończenie rajdu ok. godz. 16.00 boisko LKS Górzanka

III Zasady uczestnictwa
-  w XIII  Harcerskim Rajdzie  Rowerowym mogą uczestniczyć  wszyscy chętni  posiadający 
rowery;
- każdy uczestnik rajdu musi posiadać kartę rowerową lub inny dokument uprawniający do 
jazy na rowerze po drogach publicznych;
- dzieci nie posiadające kart rowerowych mogą brać udział w rajdzie jedynie pod opieką 
rodzica lub innej osoby pełnoletniej ponoszącej odpowiedzialność za dziecko;
-  wszystkich  uczestników  rajdu  obowiązuje  przestrzeganie  Kodeksu  Drogowego  oraz 
poleceń organizatorów i służb porządkowych; 
- w czasie rajdu obowiązuje kulturalne sportowe zachowanie;
- obowiązkiem każdego uczestnika rajdu jest indywidualne pokonanie całej trasy rajdu oraz 
zwrócenie (po jej pokonaniu) karty uczestnictwa;
- w przypadku wycofania się z rajdu  uczestnik powiadamia organizatora zamykającego 
rajd.
 

IV Zasady ogólne
- rajd rowerowy zostanie przeprowadzony w warunkach normalnego ruchu drogowego;
- kolumnę rajdu poprowadzi organizator (pilot w odblaskowej koszulce ) a zamykał będzie 
organizator również  w odblaskowej koszulce ;  
- trasę pokonywać należy w możliwie zwartej grupie, nie wolno wyprzedzać organizatora 
pierwszego ani pozostawać za organizatorem zamykającym rajd .
 

V Świadczenia organizatorów
- organizatorzy zapewniają tempo jazdy dostosowane do możliwości każdego uczestnika;
- organizatorzy zapewniają wszelkie konieczne informacje w punktach zatrzymywania się;
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki 
oraz wypadki spowodowane przez uczestników rajdu.
 

VI Nagrody
Wśród  wszystkich  uczestników  rajdu  zostaną  rozlosowane  nagrody.  Nagrody  zostaną 
rozlosowane na podstawie zwróconych kart uczestnictwa i rozdane po zakończeniu rajdu 
na boisku LKS Górzanka.
Sponsorami nagród są : Gmina Krzeszowice

VII Osoby  odpowiedzialne ze strony Organizatorów :
- Jan Węgrzyn 

VIII Postanowienia końcowe      
- Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 660670921   
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

KARTA UCZESTNICTWA NR  ..........................


