REGULAMIN
NOWOTARSKIEGO REKREACYNJNEGO RAJDU ROWEROWEGO
NOWY TARG – 11.06.2017

I. Cel imprezy:
Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz
stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
2.
Propagowanie zdrowego trybu życia.
3.
Zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi i historycznymi Nowego Targu
i okolic.
1.

II. Organizator:
Małopolski Związek Kolarski.
Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu jest prezes Małopolskiego Związku Kolarskiego
Marek Kosicki
Współorganizatorzy:
Urząd Miasta w Nowym Targu.
III. Termin i miejsce rajdu:
Rajd odbędzie się 11 czerwca 2017 (niedziela).
Start rajdu o godz. 14.00 w Rynku po dekoracji zwycięzców 55. Malopolskiego Wyścigu
Górskiego.
IV. Trasa rajdu:
Trasa MAXI (38 km ):
Rynek - Park Miejski – ścieżka rowerowa – Maruszyna – Stare Bystre Górne – Stare
Bystre Dolne – Domański Wierch – Czarny Dunajec ścieżka rowerowa – Nowy Targ
ścieżka rowerowa – Nowy Targ Park Miejski
Trasa MIDI (26 km):
Rynek - Park Miejski – ściezka rowerowa - Maruszyna – Stare Bystre Górne –
Rogoźnik – scieżka rowerowa - Nowy Targ ścieżka rowerowa – Nowy Targ Park
Miejski
Trasa MINI (12 km)
Rynek - Park Miejski – ścieżka rowerowa – Stare Bystre ścieżka rowerowa Nowy Targ ścieżka rowerowa – Nowy Targ Park Miejski

V. Zasady uczestnictwa:
•
W rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower
zgodnie
z
obowiązkowym
wyposażeniem
roweru:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
•
Uczestnicy rajdu otrzymują przy zapisie na własność numer startowy, który muszą
umieścić na rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba
samodzielnie jadąca na rowerze.
•
Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej
osoby - prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 10 do 18 lat muszą również być pod
opieką osoby dorosłej lub przedstawić kartę rowerową oraz zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego (druk do pobrania przy zapisach do rajdu).
•

Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

•
Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu
Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru przez
Policję, Straz lub Organizatora miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są
stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży lub Organizatora
•
W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie
zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu oraz
innych środków odurzających.
•
Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie,
zabezpieczenie przed deszczem.
•

W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.

•

Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo).

•
W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat
i stosowne uprawnienia.
•
Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników stracone lub
zniszczone podczas rajdu, jak też za szkody wyrządzone przez uczestników, za które
odpowiadają oni sami.
•
Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność –
dzieci na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Organizatorzy nie biorą
odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni
udział.
•
Uczestnicy rajdy oświadczają poprzez zgloszenie, że wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych, w tym danych o których mowa w art. 23 oraz 27 Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 j.t.) przez
upoważnionych przedstawicieli Organizatora.
•
Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich
wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w
materiałach promocyjnych Organizatorów.
•
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie
jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

VI. Zgłoszenia:
1. Rejestracja uczestników Rajdu odbędzie się wyłącznie w dniu rajdu 11.06.2017 w biurze
rajdu w nowotarskim rynku.
2. Przy rejestracji każdy uczestnik musi złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie ze
swoimi danymi osobowymi oraz akceptacją regulaminu rajdu. Za dzieci do lat 18
oświadczenie składają opiekunowie. Druki oświadczeń do pobrania w biurze rajdu przy
zapisach.
VII Zasady bezpieczeństwa:
1) Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których
znajomość
i
przestrzeganie
jest
obowiązkiem
uczestników.
2) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W
szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy,
zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.
3) Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym, nie mogą
liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu trasy.
4) Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym określonym w programie, to jest
do godz.17.00. Osoby, które nie zakończą rajdu do godz. 17.00 przestają być uczestnikami
rajdu.
5) Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane napisami
„ORGANIZATOR
–
Rajd
Rowerowy””
6) Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu, będzie
jednak możliwa fachowa pomoc serwisu rowerowego jadącego na końcu rajdu.
VIII. Świadczenia od Organizatorów:
−

udział w rajdzie jest bezpłatny,

−

bezzwrotny numer startowy,

−

mapka trasy z objaśnieniami,

−

pamiątkowy button rajdowy,

−

oznakowanie trasy,

−

ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków,

−

opieka medyczna i ratownicza,

−
gorący posiłek oraz woda mineralna na zakonczenie w Parku Miejskim na podstawie
bloczka otrzymanego na starcie

IX. Konkursy i nagrody:
Organizatorzy przewidzieli puchary, nagrody itp. dla uczestników zabaw, konkursów i
zawodów przeprowadzonych podczas festynu sportowego.
X.

Harmonogram rajdu:

12.00– 13.45 – zbiórka uczestników w Nowym Targu w Rynku. Parking pod Miejską Halą Lodową
ul. Parkowa
12.00– 13.45 – zgłoszenia do Rajdu, pbieranie numerów i pakietów – Nowy Targ - Rynek
13.45 – 14.00 – zbiórka uczestników w Rynku
14.0

- Rynek- start Nowotarskiego Rajdu Rowerowego na wszystkie trasy (MAXI, MIDI, MINI)

15.00 – 17.00 – przyjazd do mety w Parku Miejskim uczestnków Rodzinnego Rajdu Rowerowego,
posiłek
15.30 – 17.30 - festyn sportowy, występy, konkursy
17.30 – zakończenie imprezy

