Regulamin XII Rzeczniowskiego Rajdu Rowerowego
„Ty i Ja. Rowery Dwa.” - Rzeczniów 2017
1.Cel imprezy:
• rozwijanie aktywności sportowej ogółu mieszkańców
• upowszechnianie kolarstwa jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku
• integracja społeczności lokalnej
2. Organizator:
• Wójt Gminy w Rzeczniowie, Stowarzyszenie Tworzyć Edukować Rozwijać
3. Współorganizatorzy:
• Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie
• Zespół Szkół im. ks. prof. J. Pastuszki w Rzeczniowie
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowcu
4. Termin i miejsce:
• Rzeczniów, 22 września 2017 r.- przy Zespole Szkół w Rzeczniowie
• trasa długości ok. 30 km, prowadzi przez tereny gmin: Rzeczniów, Iłża
5. Zasady uczestnictwa:
5.1 W „XII Rzeczniowskim Rajdzie Rowerowym- Ty i Ja. Rowery dwa.” mogą uczestniczyć
wszyscy chętni posiadający sprawny rower.
5.2 Każdy Uczestnik XII RRR musi posiadać kartę rowerową lub inny dokument upoważniający
do kierowania rowerem na drogach publicznych.

Pamiętajmy że zakładając kask chronimy głowę – część ciała najbardziej
narażoną na urazy.
5.3 Dzieci nieposiadające karty rowerowej mogą brać udział jedynie pod opieką rodziców lub
wyjątkowo innych osób pełnoletnich ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.
5.4 Wszystkich uczestników XII RRR obowiązuje przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego
oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych.
5.5 W czasie startu, na całej trasie, a także w czasie zakończenia, uczestników obowiązuje
kulturalne, sportowe zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia, pogoda ducha i pomoc wszystkim
innym współuczestników XII RRR.
5.6 Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody i wypadki z ich winy wobec siebie
i osób trzecich
5.7 Trasę należy pokonać w zwartej grupie, uczestnikom nie wolno wyprzedzać pojazdu
pilotującego i nie powinni zostawać w tyle za pojazdem zamykającym rajd.
6. Świadczenia organizatorów:
6.1 Uczestnicy XII RRR są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6.2 Organizator dba o bezpieczny przebieg trasy – włącznie z zatrzymaniem ruchu drogowego na
wybranych odcinkach na czas przebiegu XII RRR.
6.3 Organizator ustala tempo jazdy dostosowane do możliwości każdego uczestnika.
6.4 Na mecie każdy uczestnik otrzyma od organizatorów gorący posiłek.
7. Zgłoszenia:
7.1 Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 września 2017r. w Urzędzie Gminy w Rzeczniowie,
pok.37 tel. (48)6167024 lub w Gminnej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Rzeczniowie, tel.
(48)6167056 bądź wyjątkowo w dniu XII RRR na placu przy Zespole Szkół w Rzeczniowie.
7.2 W przypadku uczestnika niepełnoletniego konieczne jest dostarczenie oświadczenia rodzica

stanowiącego załącznik do Regulaminu.
7.3 Wpisując się na listę uczestnik swoim podpisem potwierdza zapoznanie się z niniejszym
regulaminem, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych przez organizatorów rajdu oraz zgodę na publikację swojego wizerunku w zakresie
koniecznym do obsługi XII RRR i wydarzeń promujących Gminę Rzeczniów.
8. Przewidywany harmonogram:
• 11.30 – przyjmowanie zapisów
• 12.00 – przejazd trasą rajdu
• 16.30 – poczęstunek, rozstrzygnięcie konkursu
9. Zasady udziału w konkursach:
9.1 W konkursach mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy przestrzegali na trasie
postanowień niniejszego regulaminu. W szczególności pozbawione tego prawa będą osoby, które na
trasie wyprzedzały prowadzących, powodowały zagrożenie dla bezpieczeństwa innych
uczestników, zaśmiecały trasę rajdu i jej otoczenie.
9.2 Na mecie rozstrzygnięte będą konkursy.
9.3 Organizatorzy rajdu nie biorą udziału w konkursie.
10. Rajd dofinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Oświadczenia rodziców
Ja niżej podpisany………………………………………………………………… (Imię i Nazwisko
rodzica/prawnego opiekuna) oświadczam, iż:
1. Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………. (Imię i Nazwisko
uczestnika rajdu) w XII Rzeczniowskim Rajdzie Rowerowym – Ty i ja. Rowery dwa. w dniu
22 września 2017r.
2. ………………………………………….. (Imię i Nazwisko uczestnika rajdu) nie posiada
zdrowotnych przeciwskazań do uczestnictwa w rajdzie rowerowym.
3. Rower, którym będzie jeździł/a …………………………………………… (Imię i Nazwisko
uczestnika rajdu) jest sprawny technicznie i przed wycieczką został sprawdzony. Rower jest
wyposażony w sprawne hamulce, przerzutki oraz dzwonek.
4. W sytuacji awarii roweru lub wypadku uniemożliwiającego dalszą jazdę uczestnika rajdu
………………………………….. deklaruję bezzwłocznie przyjechać po uczestnika i sprzęt
rowerowy, aby reszta grupy mogła kontynuować rajd.
5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i upublicznienie wizerunku uczestnika rajdu w materiałach
zdjęciowych powstałych podczas rajdu (zdjęcia, filmik). Zdjęcia oraz film zostaną udostępnione na
stronie gminy, szkoły, profilu oraz innych materiałach promujących Gminę i wydarzenie.
7. Zapoznałem się i akceptuję warunki udziału w rajdzie rowerowym.

Czytelny podpis rodzica/opiekuna
…………………………………………………….

