REGULAMIN
Rajdu Rowerowego szlakiem Abp Józefa Gawliny
19.06.2021 r.
1.

Regulamin określa cele i obowiązki organizatorów, uczestników oraz pozostałe
kwestie istotne dla bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu imprezy zwanej
Rajdem Rowerowym.

2. Organizator:
Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz
3. Miejsce i trasa rajdu:
a) Data – 19.06.2021 r. (sobota) godz. 10:00
b) Start – Rynek, przy pomniku Abp Józefa Gawliny
c) Czas przejazdu – ok. 1 godz. 7km (w jedną stronę)
d) Trasa: ścieżki i alejki na trasie Racibórz – Strzybnik
e) Powrót z uroczystości w Strzybniku - indywidualnie
4. Cele rajdu:
a) Promocja zdrowego stylu życia, różnych form aktywności ruchowej i jej
pozytywnego wpływu na zdrowie.
b) Upamiętnienie postaci Abp Józefa Gawliny.
c) Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych miasta Raciborza i gminy
Rudnik.
5. Zapisy: do 18.06.2021 r. do godziny 12:00, telefonicznie pod nr: 32 7550749 do
Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Miasta w Raciborzu
6. Zasady:
a) Uczestnikami rajdu są indywidualne osoby pełnoletnie lub drużyny, w których
osoba pełnoletnia sprawuje opiekę nad niepełnoletnimi członkami zespołu.
b) Przed startem uczestnik jest zobowiązany zgłosić się do Lidera Rajdu
w celu potwierdzenia udziału.
c) Uczestnicy rajdu poruszają się wyłącznie na rowerach, zgodnie z zasadami
ruchu drogowego.
d) Rajd ma charakter rekreacyjny, między uczestnikami nie ma rywalizacji.
7. Zasady finansowania:
a) Nie pobiera się opłaty startowej i wpisowego – udział jest bezpłatny.
b) Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
8. Wykluczenie drużyny z rajdu następuje w przypadku:
a) Nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
b) Stwierdzenia spożywania przez członka zespołu napojów alkoholowych lub
środków odurzających.
c) Nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego.
9.

Postanowienia końcowe:

a) Limit uczestników – 150 osób.
b) W związku z pandemią koronawirusa uczestnicy rajdu zobowiązani są do
przestrzegania aktualnych obostrzeń.
c) Organizator imprezy nie odpowiada za wszelkiego rodzaju straty materialne
poniesione przez uczestników i wyrządzone przez nich osobom trzecim.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w wyniku
nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
e) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie.
f) Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
g) Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla uczestników.
h) Uczestniczy chcący się ubezpieczyć czynią to na własny koszt.

