
REGULAMIN
Rodzinnego Rajdu Rowerowego

„Szlakiem Nadbużańskim”

1 . ORGANIZATOR:
Gminne Centrum Kultury w Kobylanach, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze

2. CELE: 
* aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu;
* popularyzacja walorów turystycznych Gminy Terespol;
* popularyzacja i upowszechnianie turystyki rowerowej;
* propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego;
* propagowanie turystyki rodzinnej.

3. TERMIN I MIEJSCE:
11 sierpnia 2017r.: ZBIÓRKA i START godz. 9.00 przy Prochowni w Kobylanach, 
Trasa ok. 30 km.: Kobylany – Łobaczew Mały – Neple – Krzyczew – Malowa Góra – Kobylany.

4. UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA:
* W rajdzie mogą wziąć udział turyści indywidualnie i grupowo (rodziny, grupy przyjaciół). 
* Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać zapisane jedynie przez rodziców. Dzieci do lat 14 mogą wziąć
udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych. 
* Karta zgłoszeń dostępna jest na stronie internetowej www.gck.gminaterespol.pl oraz w biurze Gminnego
Centrum Kultury w Kobylanach, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze (pokój nr 14). Tam
też należy składać (przesyłać pocztą) wypełnione zgłoszenia. Lista chętnych zamknięta zostanie 10 sierpnia,
o godz. 14.00. 

5. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
* posiadanie dokumentu tożsamości, karty rowerowej lub prawa jazdy; 
* przestrzeganie Kodeksu Drogowego; 
* przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody i zabytków;
* pomoc koleżeńska w czasie rajdu; 
* posiadanie sprawnego roweru;
* posiadanie kamizelki odblaskowej; 
* przestrzeganie niniejszego regulaminu; 
* uczestnik Rajdu bezwzględnie musi znajdować się w peletonie, który prowadzi pilot a zamyka oznakowany 
samochód organizatora.

6. INFORMACJE OGÓLNE:
* rajd otwiera pilot, a zamyka oznakowany samochód organizatora;
* wyżywienie i ubezpieczenie we własnym zakresie uczestników;
* uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe z ich winy w czasie 
trwania rajdu;
* osoby nie przestrzegające Regulaminu zostaną wykluczone z rajdu;
* rajd nie odbędzie się przy niekorzystnej pogodzie;
* rajd odbywać się będzie w różnych warunkach terenowych, na trasie przejazdu mogą występować 
nierówności terenu wymagające stosownych umiejętności, szczególnie na drogach gruntowych;
* stan nawierzchni dróg i pasa drogowego po rajdzie pozostanie bez zmian;
* osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu zostaną wykluczone z rajdu;
* udział w rajdzie jest bezpłatny;
* ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.


