Załącznik nr 1

Regulamin Rajd rowerowego
1. Cele:
1) Cel główny: promowanie tras turystycznych i walorów kulturowych gminy Lubaczów i gminy HoryniecZdrój
2) Cele szczegółowe:
a) zwiększenie atrakcyjności turystyczno-krajoznawczej Gminy Lubaczów i Ziemi Lubaczowskiej,
b) propagowanie jazdy na rowerze,
c) popularyzacja rekreacji i aktywnego wypoczynku,
d) integracja środowisk społecznych.
2. Termin rajdu: 6 sierpnia 2022 r. (sobota)
Rejestracja uczestników od godz. 13.30 na placu w Baszni Dolnej Kresowej Osadzie
START – godz. 14.00, Basznia Dolna - plac w Kresowej Osadzie
META - ok. godz. 17.30 - Podlesie (Pastorówka)
Postoje związane ze zwiedzaniem i odpoczynkiem: Sieniawka, Radruż, Horyniec-Zdrój
3. Organizator - Gmina Lubaczów
4. Warunki uczestnictwa i zabezpieczenie:
1) Uczestnikiem rajdu rowerowego może być osoba, która ukończyła 10 lat.
2) Uczestnik powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach.
3) Osoby niepełnoletnie mogą brać udział za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Na czas udziału
w rajdzie pozostają one pod opieką rodziców lub innej dorosłej osoby.
4) Uczestnik rajdu zobowiązuje się do podpisania oświadczenia, że jego obecny stan zdrowia pozwala
na wzięcie udziału w rajdzie.
5) Uczestnicy korzystają z własnego sprzętu sportowego (rower). Wskazane jest posiadanie kasków
ochronnych i kamizelek odblaskowych.
6) Zaleca się, aby każdy z uczestników rajdu rowerowego dokonał podstawowego przeglądu roweru.
7) Organizator ubezpiecza uczestników od następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
8) Organizator zapewnia opiekę medyczną.
9) Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na
zdrowiu i mieniu, biorących udział w rajdzie uczestników.
10) Organizator rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe
w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
11) Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,
niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
12) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
13) Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane
przez uczestników.
14) Nieprzestrzeganie regulaminu oraz samowolna zmiana trasy powodują wykluczenie z rajdu.
15) Udział w rajdzie jest bezpłatny.
16) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz podporządkowania się decyzjom
Organizatora.
5. Sprawy organizacyjne rajdu rowerowego:
1) Trasa rajdu rowerowego: Basznia Dolna (Kresowa Osada) – Sieniawka - Huta Kryształowa – Radruż –
Horyniec-Zdrój – Wólka Horyniecka - Podlesie. Długość – ok. 33 km.
Start: Basznia Dolna (Kresowa Osada)

Postoje: Sieniawka, Radruż, Horyniec-Zdrój
Meta: Podlesie - Pastorówka
2) Rajd rowerowy prowadzi Kierownik Rajdu odznaczający się ubiorem w kontrastową kamizelkę z napisem
„KIEROWNIK RAJDU”, który czuwa nad synchronizacją czasową przejazdu przez poszczególne odcinki
Rajdu rowerowego,
3) Uczestnicy rajdu poruszają się prawą stroną jezdni,
4) Przy przekraczaniu jezdni (drogi) służby porządkowe zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch
i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę,
5) Jadąc należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m,
6) W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy
zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania,
7) Przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo przeprowadzając rower,
8) Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów,
9) Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych turystów,
10) Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza jezdnią, na
parkingu, łące lub polanie,
11) W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy,
12) Na końcu rajdu jedzie osoba zamykająca Rajd ubrana w kontrastową kamizelkę z napisem
„ORGANIZATOR”
6. Rajd jest imprezą rekreacyjno-sportową. Nie ma w niej elementu rywalizacji sportowej.
7. Na trasie zabrania się:
1) Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
2) Zaśmiecenia trasy oraz miejsc przyległych,
3) Niszczenia przyrody,
4) Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
5) Używania szklanych pojemników, butelek, itp.,
6) Głośnego zachowywania się,
7) Zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora.
8. Informacje dodatkowe:
1) Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy ze względu na warunki pogodowe, mające
wpływ na przebycie szlaków,
2) W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator,
3) Zgłoszenia do udziału w rajdzie przyjmowane będą telefonicznie: Pani Anna Janczura - Urząd Gminy
Lubaczów, tel. 16 632 16 84 wew. 18 - do dnia 01 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
3) W dniu rajdu (6 sierpnia 2022 r.) na placu w Baszni Dolnej (Kresowa Osada) przeprowadzona zostanie
rejestracja uczestników, wraz z przyjęciem oświadczenia o stanie zdrowia i zapoznaniu się z Regulaminem.
4) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie,
5) Każdy Uczestnik biorący udział w rajdzie wyraża zgodę na publikację jego wizerunku
w relacjach z imprezy, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora.
W przeciwnym wypadku uczestnik rajdu zobowiązany jest złożyć w dniu rajdu do Organizatora pisemne
oświadczenie o niewyrażeniu zgodny na publikację jego wizerunku.
6) Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego Regulaminu.

