Regulamin VII Rajdu Rowerowego na Orientację „Na wiosennym szlaku”
Sulejówek, 22 kwietnia 2018 r.

§1
Organizatorem Rajdu jest Miasto Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, tel. 22 76 06 230.
§2
1. Rajd jest imprezą turystyczno-sportową, podczas której zespoły liczące od 1 do 8 osób będą miały za
zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach
kontrolnych oraz wykonać zadania.
2. Cele szczegółowe Rajdu:
1) popularyzacja rodzinnej turystyki rowerowej, jako formy aktywnego wypoczynku,
2) kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i współodpowiedzialności,
3) zapoznanie uczestników z działalnością Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej
w Sulejówku oraz 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Wesołej,
w tym ze specyfiką służby wojskowej oraz sprzętem wojskowym,
4) promocja aktywnego wypoczynku,
5) dobra zabawa i integracja.
§3
1. Rajd odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2018 r. (niedziela).
2. Odprawa startowa rozpocznie się o godzinie 11.00 na terenie przy stadionie miejskim wejście od
ul. Reymonta.
3. Start Rajdu: godz. 11.45, teren przy stadionie miejskim wejście od ul. Reymonta.
4. Zakończenie Rajdu: godz. 15.30, teren przy stadionie miejskim wejście od ul. Reymonta.
5. Trasa Rajdu prowadzi przez teren poligonu będącego w użytkowaniu 1. Warszawskiej Brygady Pancernej
w Warszawie Wesołej.
6. Trasa jest wyznaczona za pomocą punktów kontrolnych, które należy odnaleźć w terenie.
7. Postać punktu kontrolnego będzie opisana na karcie zadań.
8. Na wybranych punktach kontrolnych mogą znajdować się do wykonania zadania orientacyjne,
krajoznawcze, intelektualne, sportowe lub zręcznościowe.
§4
1. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, nie odpowiada także
za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu wobec osób trzecich, jak również doznane przez
uczestników Rajdu od innych osób.
3. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane
w trakcie Rajdu.
4. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za rzeczy zaginione, szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie.
5. Każdy z uczestników Rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Za bezpieczeństwo
uczestników niepełnoletnich całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice.
6. Organizator nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami Rajdu.
7. Osoba niepełnoletnia nieposiadająca karty rowerowej może startować jako członek zespołu tylko pod
opieką rodzica lub innej osoby dorosłej za zgodą rodzica.

8. Osoba niepełnoletnia posiadająca kartę rowerową może startować samodzielnie pełniąc funkcję
Kapitana 1-osobowego zespołu pod warunkiem dokonania zgłoszenia zgodnie z ust. 10, dostarczenia do
Organizatora najpóźniej w dniu Rajdu podczas odprawy startowej pisemnej zgody rodziców na udział
w Rajdzie oraz okazania karty rowerowej.
9. W Rajdzie mogą brać udział zespoły liczące od 1 do 8 uczestników, w tym w przypadku zespołu liczącego
powyżej 1 uczestnika funkcję Kapitana zespołu obowiązkowo pełni osoba pełnoletnia, która
w imieniu zespołu dokona zgłoszenia zgodnie z ust. 10.
10. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia 12 kwietnia 2018 r. poprzez kompletne i poprawne
wypełnienie
formularza
zgłoszeniowego
znajdującego
się
na
stronie
internetowej
http://www.rajdrowerowysulejowek2018.tk/
11. W wyjątkowych sytuacjach Kapitan zespołu może osobiście dokonać zgłoszenia uczestnictwa do dnia
12 kwietnia 2018 r. w pok. 18 w Urzędzie Miasta Sulejówek przy ul. Dworcowej 55.
12. Oryginał formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 10, czytelnie podpisany przez Kapitana
drużyny musi dotrzeć do Organizatora najpóźniej w dniu Rajdu podczas odprawy startowej. Oryginał
formularza można złożyć również w terminie wcześniejszym w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 18
w Urzędzie Miasta Sulejówek przy ul. Dworcowej 55.
13. Uczestnicy Rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu
Rajdu. Zaleca się używanie podczas Rajdu kasku ochronnego oraz kamizelki odblaskowej.
14. Uczestnicy Rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.
15. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do korzystania z dróg publicznych na zasadach określonych w Kodeksie
drogowym zaś z dróg leśnych na zasadach określonych w ustawie o lasach.
16. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy Rajdu muszą zachować
szczególną ostrożność i zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym.
17. Uczestnicy Rajdu biorą pełną odpowiedzialność za właściwy stan techniczny posiadanych pojazdów.
Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się
w bezpiecznym miejscu, na poboczu, tak, aby nie tarasowały drogi innym uczestnikom ruchu, w tym
uczestnikom Rajdu.
18. Wszyscy uczestnicy są proszeni o niezaśmiecanie trasy Rajdu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
§5
1. Zadaniem zespołu jest dotarcie w wyznaczonym czasie do jak największej liczby punktów kontrolnych
(PK) i wykonanie zadań związanych z danym PK.
2. Zespół na trasie nie może się rozdzielać.
3. Zespoły pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej
pomocy osób trzecich.
4. Zespoły określają trasę, tempo jazdy, czas i miejsca odpoczynku - według własnego uznania.
5. Kapitanowie zespołów otrzymają na starcie pakiet startowy zawierający min. kartę zadań, kartę
kontrolną, długopis, numery startowe oraz opaski identyfikacyjne na rękę dla wszystkich członków
zespołu.
6. Kapitanowie zespołów są zobowiązani zdać na mecie kartę zadań otrzymaną na starcie.
7. Na trasie Rajdu zespoły korzystają z własnego pożywienia i napojów.
8. Szczegółowe zasady klasyfikacji i organizacji PK zostaną przekazane Uczestnikom tuż przed startem.
§6
1. Wszyscy uczestnicy Rajdu, którzy dokonają zgłoszenia uczestnictwa do dnia 12 kwietnia 2018 r. zgodnie
z § 4 ust. 10 i dotrą do mety otrzymają okolicznościowe medale.
2. Wśród wszystkich zespołów, które dotrą do mety w komplecie zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.
3. Losowanie nagród odbędzie się na mecie Rajdu przy stadionie miejskim w Sulejówku wejście od ulicy
Reymonta około godziny 16.00.

4. Aby przystąpić do losowania nagród Kapitanowie zespołów po przybyciu na wyznaczone miejsce muszą
dostarczyć Organizatorowi wypełnioną kartę zadań zgodnie z zasadami określonymi w § 5.
5. Nagrody wylosowane przez zespoły muszą być odebrane przez Kapitana zespołu.
6. W przypadku niestawienia się do osobistego odbioru nagrody przez Kapitana zespołu, Organizator
przystąpi do losowania kolejnego zespołu.
§7
1. Biorąc udział w Rajdzie Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska
w relacjach z Rajdu w mediach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych wydawanych przez
Miasto Sulejówek.
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)
w celu organizacji Rajdu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Rajdu, o czym Uczestnicy zostaną
powiadomieni najpóźniej przed startem Rajdu.
4. Ostateczna interpretacja przepisów Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych
ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z przyczyn od niego niezależnych.
6. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz podporządkowania się
decyzjom Organizatora.
7. Nieznajomość przepisów Regulaminu nie zwalnia Uczestników od jego przestrzegania.

