XVIII Rekreacyjny Rajd Rowerowy Ścieżkami Rowerowymi
Miasta Katowice 02.09.2017r.
I Organizator:


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Al. W. Korfantego 35; 40-005 Katowice

II Patronat:


Prezydent Miasta Katowice

III Cel imprezy:


Popularyzacja aktywnego wypoczynku, upowszechnienie
poznawanie ścieżek rowerowych miasta Katowice

sportu

rodzinnego,

IV Termin, rozpoczęcie rajdu, punkty startowe, meta



Termin: 02.09.2017r. (sobota)
Start Rajdu : godz. 1200

Uwaga!


Os. Tysiąclecia” Al. Bolesława Krzywoustego 7, start z tego punktu godz. 1130,



Kostuchna /Bażantowo Sport ul. Pijarska, start z tego punktu godz. 1145

Punkty Startowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kostuchna- Ośrodek „Bażantowo Sport” ul. Pijarska 3,
Ligota – Ośrodek „Zadole”
Janów – Ośrodek „Bolina” ul. Leśnego Potoku
Centrum - Rejon Ronda gen. J. Ziętka – Park przy Pomniku Powstańców Śląskich
Załęska Hałda – rejon przy Kościele - ul. Bocheńskiego 149:
Os. Tysiąclecia – Al. Bolesława Krzywoustego 7 (Szkoła Podstawowa nr 66)
Józefowiec – przy Klubie „Józefinka”(ul. Józefowska 100)
Murcki – Plac Kasprowicza

Meta Rajdu – Camping 215 -

ul. Trzech Stawów 23 – Dolina Trzech Stawów

V Zgłoszenia


Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie bezpośrednio u organizatora w punktach
startowych w godz. 1100-1200
Uwaga! Os. Tysiąclecia” Al. Bolesława Krzywoustego 7, zgłoszenia godz.1100-1130
Kostuchna/ Bażantowo Sport ul. Pijarska zgłoszenia godz. 1100- 1145
Nie ma możliwości wpisania się na listę startową na mecie rajdu

VI Warunki i zasady uczestnictwa:






W imprezie może uczestniczyć każdy chętny, który dokona zgłoszenia osobiście po
okazaniu dokumentu tożsamości w wyznaczonych punktach startowych.
Dojazd do miejsc startu i wyjazd z miejsca mety odbywa się na własną
odpowiedzialność i we własnym zakresie.
Przy dokonywaniu rejestracji uczestnik musi posiadać dowód tożsamości ze
zdjęciem w celu weryfikacji danych osobowych – w tym daty urodzenia
Osoby niepełnoletnie (nieposiadające uprawnień do samodzielnego poruszania
się po drogach) mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osób dorosłych.
Każdemu z uczestników zostanie przyznany numer startowy, który będzie brał udział
w losowaniu nagród. Uczestnik otrzyma naklejany numer startowy z kuponem na
posiłek. Brak numeru startowego wyklucza uczestnika z udziału w losowaniu.








Zaleca się posiadanie kasków (w szczególności przez dzieci).
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
Uczestników rajdu nie obowiązuje opłata wpisowa.
Przyjazd na Camping 215 nie jest limitowany czasem.
Każda grupa uczestników rajdu będzie pilotowana przez członków Rodzinnego Klubu
Turystyki Kolarskiej WAGABUNDA przy udziale służb policji Komendy Miejskiej
i Straży Miejskiej z Katowic
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.rajdrowerowy.katowice.pl
oraz telefonicznie 32/ 253 76 54

VII Ubezpieczenie


Każdy uczestnik jest ubezpieczony od NNW przez organizatora.

VIII Nagrody:




Zostaną przyznane nagrody dla:
najmłodszego rowerzysty (samodzielnie jeżdżącego rowerem wyposażonym
w pedały) - opiekun musi okazać dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka
najstarszego uczestnika Rajdu (uczestnik zobowiązany jest okazać dokument
tożsamości w celu weryfikacji daty urodzenia).
najliczniejszej rodziny (o tym samym nazwisku) uczestniczącej w Rajdzie
Wśród uczestników rajdu posiadających numery startowe zostaną dodatkowo
rozlosowane cenne nagrody
UWAGA: W przypadku nie zgłoszenia się nagrodzonej osoby (po trzykrotnym
wezwaniu) nagroda przechodzi na kolejną osobę w danej kategorii lub nastąpi
losowanie uzupełniające.
ORGANIZATOR ZAPEWNIA NA MECIE RAJDU CIEPŁY POSIŁEK

IX Postanowienia końcowe
 W imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do
uczestnictwa w zawodach sportowych, na własną odpowiedzialność
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas
trwania Rajdu, dojazdu do punktów startu i powrotu z mety.
 Zgłoszenie udziału oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres
i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie w tym zagrożenie
wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci)
i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, jest to równoznaczne z akceptacją
regulaminu.
 Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
 Za pozostawione rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności
 Na terenie Campingu nie będzie prowadzony depozyt
 Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad przepisów prawa o ruchu
drogowym, poleceń służb porządkowych - Policji, Straży Miejskiej, Pilotów oraz
poszanowania pozostałych uczestników rajdu.
 Organizator zastrzega, iż wszelkie skargi oraz zażalenia, będą przyjmowane oraz
rozpatrywane do momentu zakończenia imprezy.
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych
decyzję podejmuje Organizator.
 Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub zmiany tras zawodów ze
względu na złe warunki atmosferyczne lub wystąpienie nieprzewidzianych utrudnień
na trasach, a w przypadkach szczególnych do odwołania rajdu.

