Kameralny Rajd
Rowerowy
Regulamin
I.
Cel rajdu
Rajd odbywa się w ramach projektu „Wielobarwny wypoczynek. Organizacja rajdu rowerowego na terenie
Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie” - 2014” finansowanego ze środków Powiatu Łęczyńskiego.
Celem projektu jest rozwój turystyki aktywnej w powiecie łęczyńskim poprzez organizację rajdu rowerowego.
II.

Organizator
1.
Stowarzyszenie Agroturystyczne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego „Polesia Czar”, Ludwin 52,
21-075 Ludwin
2.
Rajd odbywa się pod patronatem Starosty Łęczyńskiego.

III. Termin rajdu
Rajd odbędzie się 22 czerwca 2014 roku (niedziela).

VI. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
2. W rajdzie biorą udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania.
3. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby małoletnie pod opieką rodziców lub dorosłych
opiekunów. Osoby małoletnie powyżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w rajdzie za pisemną zgodą

Strona1

IV. Trasa rajdu
Rajd prowadzony jest na drogach zaliczanych do kategorii dróg powiatowych oraz gminnych. Nawierzchnia
drogi: asfaltowa, szutrowa. Trasa prowadzi po niewielkich różnicach wzniesień. Łączna długość trasy: - ok. 50
km
Najważniejsze punkty na trasie rajdu: Łęczna – Turowola – Puchaczów – Bogdanka – Nadrybie – Zaróbka –
Kopina – Wólka Cycowska – Stefanów – Bogdanka – Puchaczów – Turowola – Łęczna.
Zbiórka uczestników rajdu do godz. 10.00 na parkingu przy cmentarzu komunalnym w Starej Wsi. Powrót ok.
godz. 15.00
V. Organizacja rajdu
1. Rajd ma charakter otwarty o nieograniczonej liczbie uczestników.
2. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
3. Rajd prowadzi kierownik rajdu przy pomocy służb porządkowych zapewnionych przez Organizatora.
Uczestnicy rajdu mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu oraz
służby porządkowe.
4. Uczestnicy rajdu zostaną podzieleni na grupy.
5. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwają służby porządkowe.
6. Do każdej grupy, liczącej do 15 uczestników rajdu, przypisana jest jedna osoba ze służby porządkowej,
pełniąca rolę przewodnika, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnach.
7. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu, zakładana średnia
prędkość przejazdu wynosi 16 km/ h.
8. Rajd zamyka samochód techniczny, który ma umieszczony napis: KONIEC RAJDU.
9. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik informuje
Organizatora (służbę porządkową) o tym fakcie i jest zabierany włącznie z rowerem przez samochód
techniczny.
10. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są Organizatorowi (służbie medycznej), który w
zależności od potrzeb, albo udziela pomocy albo zwraca się o pomoc medyczną do odpowiednich służb.
11. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.
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Zasady poruszania się na trasie rajdu
Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie. Przy mniejszym natężeniu ruchu
dopuszczalna jest jazda 2 uczestników obok siebie.
Niedozwolone jest wyprzedzanie przewodnika rajdu oraz prowadzącego grupę.
Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych i
śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.
Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach - 5 m.
Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach.
Odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200m.
Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany
pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów.
Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego
wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez
hamowanie.
Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać
się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu
Podczas postoju nie należy tarasować drogi.
Postanowienia końcowe
Udział w rajdzie jest dobrowolny.
Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a małoletni na odpowiedzialność
rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania rajdu.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas
pokonywania trasy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione lub zniszczone w trakcie trwania
rajdu.
Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich Organizator nie
odpowiada.
Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez
uczestników rajdu w których brali oni udział, a także szkody, które ponieśli uczestnicy rajdu.
Uczestnik rajdu wpisując się na listę osób biorących udział w rajdzie akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu.
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rodziców/opiekunów prawnych o treści: „Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko uczestnika rajdu) w III
Kameralnym Rajdzie Rowerowym w dniu 22.07.2014 r. (Podpis rodzica/ opiekuna).” Uczestnik rajdu jest
zobowiązany dostarczyć zgodę do Organizatora przed rozpoczęciem rajdu.
Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad małoletnimi uczestnikami rajdu.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie w trakcie
przejazdu.
Osoby małoletnie, powyżej 10 roku życia obowiązane są posiadać kartę rowerową.
Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy małoletni biorą
udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.
Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu prowiant oraz napoje. Organizator zapewnia
każdemu uczestnikowi rajdu jeden posiłek.
Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu.
Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego. Każdy uczestnik do 12 roku życia powinien posiadać
kask sztywny.
Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower zgodnie z wymogami przepisów
ruchu drogowego oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający
na naprawę przebitej opony.
Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.
Każda osoba wpisująca się na miejscu zbiórki na listę uczestników rajdu jednocześnie poświadcza własnym
podpisem fakt zapoznania się z regulaminem.

8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada
osobiście.

9. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach
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zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownika rajdu.
W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia
uczestnika od jego przestrzegania.
Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu. Zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie.
W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu, ruchu drogowego, poleceń służb porządkowych lub
spożywania alkoholu na trasie parady, Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika rajdu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez małoletnich uczestników rajdu.
Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony lub odwołany.
Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz
dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.

