Regulamin XVI Wiosennego Rajdu Rowerowego – Stare Pole 2021
pod hasłem „Bliżej sportu – dalej od używek”
REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
§1
NAZWA IMPREZY
XVI Wiosenny Rajd Rowerowy pod hasłem „Bliżej sportu – dalej od używek”.
Pod patronatem Wójta Gminy Stare Pole.
§2
CEL RAJDU
Celem Rajdu jest propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia i upowszechnianie
rekreacji.
§3
ORGANIZATOR
Organizatorem XVI Wiosennego Rajdu Rowerowego pod hasłem „Bliżej sportu – dalej od
używek” jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu.
PARTNER:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Polu.
§4
TERMIN
XVI Wiosenny Rajd Rowerowy odbędzie się w sobotę 12 czerwca 2021 roku.
§5
SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Każdy uczestnik musi zapoznać się z niniejszym regulaminem.
2. W imprezie może uczestniczyć każdy mieszkaniec gminy i okolic. Osoby w wieku 16 – 17
lat mogą wziąć udział w Rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
a uczestnicy w wieku do 15 lat mogą wziąć udział będąc pod opieką osoby pełnoletniej.
3. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów prawa ruchu
drogowego oraz poleceń pilotów grup.
4. W czasie Rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
§6
PRZEBIEG RAJDU
1. Rajd rowerowy będzie przeprowadzony na dwóch trasach:

Trasa MAXI
godz. 10.45 - zbiórka uczestników rajdu przy kompleksie sportowym przy ul. Bema 9
w Starym Polu (wydanie numerów startowych, które wezmą udział w losowaniu nagród).
Trasa: Stare Pole – Krzyżanowo – Kławki – Szlagnowo – Fiszewo – Ząbrowo –Kaczynos –
Królewo – Janówka (całkowita długość trasy: ok. 18 km).
Meta: przystań kajakowa w Janówce.
Trasa MINI
godz. 11.30 - zbiórka uczestników rajdu przy kompleksie sportowym przy ul. Bema 9
w Starym Polu (wydanie numerów startowych, które wezmą udział w losowaniu nagród).
Trasa: Stare Pole – Kaczynos – Królewo – Janówka (całkowita długość trasy: ok. 10 km).
Meta: przystań kajakowa w Janówce.
2. Na trasie rajdu zabrania się w szczególności:
- głośnego zachowania,
- śmiecenia,
- niszczenia przyrody,
- indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna, samowolnego oddalania się.
3. Podsumowanie Rajdu połączone z piknikiem rodzinnym odbędzie się na terenie przystani
kajakowej w Janówce. W programie zaplanowano: losowanie nagród wśród wszystkich
uczestników Rajdu, blok rekreacyjno – sportowy i kiełbaski z grilla.
4. Powrót z mety rajdu do domu odbywać się będzie indywidualnie.
§7
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ
Dyrektor GOKiS – Tadeusz Burdyński

§8
INFORMACJE DODATKOWE
1. W razie złych warunków atmosferycznych Rajd odbędzie się w innym terminie podanym
przez organizatora.
2. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach
z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych
organizatora.
3. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu
Rajdu.
4. Informacje na temat Rajdu udzielane są pod numerem tel. 55 271 35 10.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

