REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO „Doliną Górnej Łabuńki”
1. Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy: czują się na siłach pokonać trasę rajdu i są
w stanie samodzielnie wrócić do miejsca wyjazdu, dysponują sprawnym rowerem
wyposażonym zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
2. Uczestnicy rajdu zobowiązują się do:
a. Przestrzegania przepisów kodeksu drogowego, w szczególności (Art 32):
- liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać
15 szt.,
- odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m,
- jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego rowerem od przestrzegania obowiązujących
przepisów ruchu drogowego,
- kierującemu rowerem zabrania się: jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, jazdy bez
trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy, czepiania się pojazdów.
b. Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad przebywania w lesie.
3. Start Rajdu 15 sierpnia 2020 godz. 14:00 Łabuńki Pierwsze (Remiza OSP).
4. Trasa Rajdu: START – Łabuńki Pierwsze (Remiza OSP) – Barchaczów –Łabunie
(zwiedzanie Izby Pamięci bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego przy zespole PałacowoParkowym – obowiązkowe maseczki) – Ruszów – Kol. Ruszów – Wierzbie – park przy
hospicjum (META – poczęstunek)
5. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w rajdzie po przedstawieniu stosownego
zezwolenia rodziców i pod opieką pełnoletniego opiekuna.
6.

Zaleca się używanie kasków rowerowych.

7. Każdy z uczestników rajdu musi mieć obowiązkowo kamizelkę odblaskową.
8.

Ściganie się podczas rajdu jest zabronione pod rygorem wykreślenia z listy uczestników!!!

9. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapisanie się na listę uczestników do dnia
10.08.2020 r. Zapisy przyjmuje Koło Gospodyń Wiejskich w Łabuńkach Pierwszych
telefonicznie (504 968 911). Wpisanie na listę uczestników rajdu stanowi potwierdzenie
zapoznania się z niniejszym Regulaminem Rajdu i zobowiązanie do przestrzegania
postanowień.
10. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
11. Powrót i dojazd uczestników we własnym zakresie.
12. Uczestnicy rajdu otrzymają: opiekę medyczną, opiekę przewodników, ubezpieczenie,
poczęstunek, nagrody za udział w konkursie.
13. Ilość miejsc na Rajdzie ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
14. Udział w Rajdzie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na udostępnienie danych
niezbędnych do przeprowadzenia imprezy oraz zgody na upowszechnianie wizerunku w

celach promocyjnych na stronie internetowej Urzędu Gminy Łabunie oraz w gminnym
kwartalniku „U Źródła”.

