Regulamin Rajdu Rowerowego organizowanego w ramach Pikniku
Rodzinnego „ Rodzinnie, zdrowo i na sportowo”
CELE RAJDU:











zachęcenie do aktywnego udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych;
popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku;
poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych powiatu biłgorajskiego;
upowszechnianie wiedzy o szlakach i ścieżkach rowerowych;
popularyzacja idei ochrony środowiska;

integracyjne spotkanie rodzin;
krzewienie kultury fizycznej;
pobudzenie dzieci, młodzieży i dorosłych do zdrowego, sportowego trybu życia;
integracja społeczności lokalnych, turystów, stowarzyszeń, instytucji samorządowych
i przedsiębiorców organizujących i wspierających turystykę.

DATA ORGANIZACJI

 15 lipca 2012 r. (niedziela) – rodzinny rajd rowerowy

ORGANIZATOR

 Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej
w Biłgoraju
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEGU RAJDU

 12:00 – 12:30 - zbiórka uczestników na parkingu przed TESCO w Biłgoraju, ul. Bora
- Komorowskiego 18
 12:30 wyjazd na trasę : Biłgoraj – Edwardów – Brodziaki – Smólsko Duże,
ok. 15 km
 14:00– przyjazd na teren Autodromu w Biłgoraju celem udziału w Pikniku
Rodzinnym
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INFORMACE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW RAJDU
Warunki uczestnictwa w rajdzie:


zgłoszenie chęci uczestnictwa w rajdzie poprzez wysłanie na adres e-mail
Stowarzyszenia – stowarzyszenie@gmail.com lub na nr telefonu: 536873074.
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i Pesel- dane te są niezbędne do
ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Istnieje również możliwość zapisu przed rajdem- w tym przypadku należy zgłosić się
pół godziny przed rozpoczęciem na starcie rajdu.
ILOŚĆ MIEJSC NA RAJDZIE OGRANICZONA!!!










rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę rajdu,
dysponują sprawnym rowerem wyposażonym zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
którzy zobowiązują się do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego,
w szczególności art. 32;
liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może
przekraczać liczby 15;
odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m;
jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących
przepisów ruchu drogowego;
kierującemu rowerem zabrania się: jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na
kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach, czepiania się pojazdów;
dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w rajdzie pod opieką rodziców lub
pełnoletnich opiekunów;
rajd odbędzie się bez względu na pogodę;

Wszystkim uczestnikom rajdu zaleca się jazdę w kasakach
ochronnych!!!
Obowiązki uczestnika rajdu:

 zapoznanie się z regulaminem rajdu i przestrzeganie jego ustaleń;
 podporządkowanie się poleceniom organizatorów rajdu i kierownikom






poszczególnych
grup w trakcie przejazdu;
przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego;
zgłoszenie organizatorom zamiaru odłączenia się od rajdu;
przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, przeciwpożarowych oraz zasad
przebywania w lasach;
posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej;
dobry humor i życzliwość dla innych uczestników rajdu.
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Zabrania się:




śmiecenia i niszczenia przyrody;
palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych;

Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków!!!
Dla:
najmłodszego uczestnika rajdu
najstarszego uczestnika rajdu
najliczniejszej rodziny będącej uczestnikami rajdu
PRZEWIDZIANE ZOSTAŁY NAGRODY!

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie

Organizatorzy

Rajd rowerowy organizowany jest w ramach Pikniku „ Rodzinnie, zdrowo i na sportowo” dofinansowanego
ze środków Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Gminę Miasto
Biłgoraj, Gminę Biłgoraj i Gminę Zwierzyniec oraz w ramach środków przyznanych przez Zarząd Powiatu
Biłgorajskiego.
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