REGULAMIN
WYCIECZEK ROWEROWYCH - Aktywnie przez Powiat Iławski
„Szlakiem podań i legend Powiatu Iławskiego”
§ 1.
ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Rajdu „Szlakiem legend i podań Powiatu Iławskiego” Starostwo Powiatowe
w Iławie, z siedzibą przy ulicy Gen. Andersa 2a, 14-200 Iława oraz Dariusz Paczkowski,
licencjonowany Przewodnik po Warmii i Mazurach – zwany dalej kierownikiem wyprawy.
2. Przez wycieczkę rowerową rozumie się cykl wypraw rowerowych, których uczestnicy na
miejsce rozpoczęcia wycieczki stawiają się własnymi rowerami.
3. Wycieczki rowerowe odbędą się: 19, 26 sierpnia oraz 02 i 09 września 2017 roku.
4. Wycieczka rowerowa organizowana jest dla ograniczonej liczby osób, która każdorazowo
wynosi: max. 50.
5. Każdy z uczestników może się zgłosić do udziału bezpośrednio przed rozpoczęciem rajdu.
6. Pierwszym warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminem oraz jego
bezwzględne przestrzeganie podczas rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom
kierownictwa rajdu.
7. Drugim warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie swojej osoby, bądź grupy osób w
siedzibie Powiatowej Informacji Turystycznej mieszczącej się przy ul. Chodkiewicza 5, do
piątku poprzedzającego daną wyprawę. Każda wyprawa odbywać się będzie w sobotnie
poppołudnie zgodnie z terminami podanymi w §1 punkt 3.
8. Osoba chcąca brać udział w wyprawie, a zgłaszająca się w dniu wyprawy, musi otrzymać
zgodę na udział u kierownika wyprawy.
9. Osoba bądź grupa osób, która zgłasza się w dniu wyprawy nie podlega ubezpieczeniu, które
wykupuje kierownik wyprawy.
10. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej
całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą opiekuna
prawnego, na której muszą być podane dane kontaktowe do opiekuna prawnego.
11. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej
wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach.
12. Udział w rajdzie odbywa się przy normalnym ruchu drogowym.
13. Każdy uczestnik rajdu, podpisując regulamin, oświadcza, że stan techniczny roweru
pozwala na branie udziału w rajdzie i nie stanowi zagrożenia dla innych uczestników Rajdu
i ruchu drogowego.
14. W trakcie rajdu uczestnicy zachowują wszystkie zasady bezpiecznego i rozważnego
poruszania się w ruchu drogowym.
15. Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału w Rajdzie.
16. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
17. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi. Jadąc rzędem należy zachować bezpieczną
odległość, co najmniej 3 metry. Kolumna musi zachować odległość co najmniej 200 metrów
pomiędzy poszczególnymi grupami.
18. W trakcie trwania rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych lub/i środków

odurzających.
19. Uczestnik zobowiązany jest do utrzymania czystości i nie zaśmiecania trasy rajdu, miejsca
postoju oraz miejsca pikniku rodzinnego.
20. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego nakrycia głowy i stroju
względem panujących warunków pogodowych.
21. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie i po rajdzie.
22. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas
dojazdu uczestników na miejsce zbiórki, na trasie, oraz po zakończeniu rajdu, jak i za
ewentualne kolizje lub wypadki na trasie rajdu.
23. Organizatorzy zapewniają przygotowanie trasy, przygotowanie merytoryczne oraz
ciekawostki i historie związane z regionem.
24. Udział w rajdzie jest bezpłatny
25. Rajd nie odbędzie się w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych –
porywistego wiatru, nawałnicy bądź burzy.
26. Każdy uczestnik podpisując kartę zgłoszenia akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i
wyraża zgodę na przetwarzanie danych w bazie danych organizatorów rajdu (zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych: tj. Dz.U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z późn. zm.) Każdy uczestnik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych
§ 2.
CELEM WYCIECZEK I RAJDÓW JEST:
1. Aktywne spędzanie wolnego czasu.
2. Możliwość poznania legend, miejsc historycznych oraz wartościowych przyrodniczo
leżących na terenie powiatu iławskiego.
3. Zwiedzanie zabytków, pomników kultury, architektury i natury oraz „bliskie spotkania” z
przyrodą.
§ 3.
1. Uczestnicy rajdów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i mogą ubezpieczać się
indywidualnie.
2. Osoby zainteresowane rajdem powinny skontaktować się z kierownikiem rajdu lub
organizatorem rajdu godzinę przed startem i sprawdzić czy ruszamy w trasę.
3. W przypadku awarii roweru uniemożliwiającej udział w rajdzie, uczestnik odłącza się od
grupy, po uprzednim poinformowaniu kierownika rajdu i wraca we własnym zakresie.
§ 4.
OBOWIĄZKIEM UCZESTNIKA RAJDÓW ROWEROWYCH JEST:
1. Poruszanie się sprawnym technicznie i wyposażonym zgodnie z obowiązującymi przepisami
rowerem.
2. Przestrzeganie: przepisów bezpieczeństwa, kodeksu o ruchu drogowym oraz
obowiązujących na zwiedzanym terenie regulaminów (np. rezerwatów)
3. Punktualne przybycie na miejsce startu i stosowanie się do wskazówek kierownika rajdu lub
organizatora.
4. Poinformowanie kierownika rajdu lub organizatora o rezygnacji z rajdu lub chęci odłączenia
się od grupy.
5. Przygotowanie kondycyjne stosownie do długości oraz trudności trasy, oraz niezwłoczne

informowanie organizatora o niedyspozycji lub innych występujących dolegliwościach.
6. Pomaganie innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku oraz utrzymywanie
ładu i porządku w miejscu pobytu.
7. Noszenie odpowiedniego do warunków atmosferycznych, stroju uczestnika rajdu (kryte
ubranie, kurtka przeciwdeszczowa, kask rowerowy i obuwie sportowe).
8. Zaopatrzenie się, przed wycieczką rowerową, w prowiant i napój niegazowany do picia oraz
zabranie podstawowych narzędzi, części, dętki itp. do samodzielnej naprawy roweru.
9. Zwracanie uwagi na przestrzeganie regulaminu przez pozostałych uczestników rajdu.
10. Wypełnienie karty uczestnictwa i oświadczenie własnoręcznym podpisem faktu
zapoznania się z niniejszym regulaminem rajdów.
§ 5.
UCZESTNIKOWI RAJDU ROWEROWEGO ZABRANIA SIĘ:
1. Wyprzedzania osoby prowadzącej rajd, nagłego zawracania, rozpędzania roweru i
wyprzedzania innych, szczególnie przy zjazdach ze wzniesień, jazdy środkiem drogi i
utrudniania ruchu innym pojazdom.
2. Uczestnictwa w rajdzie po spożyciu alkoholu oraz zażywania narkotyków, picia napojów
alkoholowych i palenia papierosów w trakcie rajdu.
3. Przewożenia gorących płynów i ich picia w czasie jazdy oraz używania szklanych
pojemników.
§ 6.
1. Kierownictwo wycieczek lub rajdów rowerowych nie bierze na siebie odpowiedzialności za
ewentualne wypadki i szkody powstałe w czasie trwania rajdu.
2. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu kierownik rajdu lub organizator ma
prawo wykluczyć uczestnika z rajdu.
§ 7.
Interpretacja zapisów zawartych w regulaminie oraz sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga
organizator i kierownik rajdu.
KARTA ZGŁOSZENIA NR ________/2017
Iława, ______________
(Data)

__________________________________
(imię i nazwisko)

Niniejszym akceptuję powyższy regulamin i zobowiązuję się do jego bezwarunkowego
przestrzegania.
_________________________________
(telefon kontaktowy/do opiekuna prawnego)

_______________________________________
(czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego)

