REGULAMIN RAJDU

XIII SETKA CYKLISTY
6 sierpnia 2022 r.

I ORGANIZATORZY
Organizator:

Klub Turystyki Rowerowej „ Cyklista” w Kaliszu
Partnerzy:

Kaliski Oddział PTTK
im. Stanisława
Graevego

II CELE RAJDU
•
•
•
•

popularyzacja i rozwój turystyki rowerowej
integracja środowiska turystycznego
zdobywanie punktów na odznaki turystyczno-krajoznawcze
prezentacja i promocja walorów krajoznawczych regionu ziemi kaliskiej
III KIEROWNICTWO RAJDU

•
•
•
•

Komandor: Marek Glapiński (e-mail: marek@cyklista.kalisz.pl, tel.: 693172112)
Z-ca komandora: Robert Skonieczny
Kierownik trasy: Robert Skonieczny
Członek Komitetu Organizacyjnego Rajdu: Józef Goral
IV ZGŁOSZENIA

•
•
•

zgłoszenia oraz opłaty za uczestnictwo w rajdzie w wysokości 70 zł przyjmowane będą za pośrednictwem strony

www.foxter-sport.pl/tdc-2022
zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca (sobota)

•

opłatę za uczestnictwo w rajdzie należy uiścić w ciągu 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia, w przeciwnym
razie organizator ma prawo usunięcia osoby z listy oczekujących.

•

zgłoszenie po terminie możliwe będzie wyłącznie po wcześniejszej zgodzie organizatorów, jednak pomimo tego
może ono nie gwarantować pełnych świadczeń, a kwota wpisowego wynosiła będzie 75 zł

•

w przypadku zapisywania osoby niepełnoletniej, po wykonaniu zgłoszenia wymagane będzie dodatkowo
przesłanie na adres marek@cyklista.kalisz.pl skanu podpisanej zgody rodzica/prawnego opiekuna, stanowiącej
załącznik do niniejszego regulaminu
UWAGA!!! Liczba uczestników ograniczona (100 osób) – decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator
zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy!

•

V REALIZACJA RAJDU
•

•
•
•
•
•
•

rajd odbywa się na drogach publicznych przy otwartym ruchu zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997
– Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 poz.110 ze zm.) w którym mowa , że uczestnicy poruszają się
w kolumnach 15 osobowych przy nieograniczonym ruchu drogowym, odległość jadących kolumn powinna
wynosić minimum 200 m.
Uczestnicy biorący udział w Rajdzie rowerowy muszą zachować szczególną ostrożność i znać przepisy o ruchu
drogowym , o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych, aktualne zalecenia
sanitarne związane z pandemią.
rajd nie posiada charakteru wyścigu, a uczestnicy rajdu będą poruszać się w grupach wyznaczonych przez
organizatora ,
uczestnicy zostaną przydzieleni do grup przez organizatora – każda grupa kierowana będzie przez prowadzącego
z ramienia organizatora rajdu
w przypadku chęci jazdy w grupie z konkretnymi osobami uczestniczącymi w rajdzie, uczestnik jest
zobowiązany wymienić te osoby w formularzu zgłoszeniowym
członkowie klubów, którzy wskażą swoją przynależność podczas zgłaszania się na rajd, będą przydzielani do
wspólnych grup (przy zachowaniu przepisów ruchu drogowego) – w tym wypadku nie ma konieczności
wymieniania innych uczestników rajdu w formularzu zgłoszeniowym
zakazuje się wyprzedzania prowadzącego grupę oraz pozostawania za zamykającym grupy

VI ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
•
•
•
•

okolicznościowa imienna statuetka rajdowa
odcisk pieczęci rajdowej
obiad na mecie rajdu
potwierdzenie punktów na KOT
VII OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

przestrzeganie regulaminu rajdu, przepisów ruchu drogowego oraz Karty Turysty
posiadanie sprawnego, odpowiednio wyposażonego roweru (w tym konieczne zapasowej dętki lub łatek)
i ubioru odpowiedniego do warunków pogodowych
posiadanie kondycji umożliwiającej pokonanie 100 km trasy w zwartej grupie
posiadanie dokumentu tożsamości
ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania rajdu we własnym zakresie
(członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach aktualnie opłaconej składki członkowskiej)
wpisanie się na listę uczestników
stosowanie się do uwag i wskazówek prowadzących rajd
jazda w przydzielonej grupie
poinformowanie prowadzącego grupę o ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie bądź odłączeniu się od
grupy

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie wpłata wpisowego nie podlega zwrotowi
dojazd i odjazd uczestników na rajd odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt
rajd nie posiada charakteru wyścigu, a uczestnicy rajdu będą poruszać się w grupach wyznaczonych
przez organizatora
zabrania się uczestniczenia w rajdzie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających oraz ich
spożywania w trakcie rajdu
osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką rodziców/prawnych opiekunów
oraz są zobowiązane posiadać ze sobą kartę rowerową
zaleca się posiadanie kasku
uczestnik rajdu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego wizerunku w materiałach
przygotowywanych przez Klub w formie elektronicznej i drukowanej, jak również do umieszczenia swojego
imienia, nazwiska, miejscowości, roku urodzenia i ewentualnej przynależności klubowej na liście uczestników
za ewentualne szkody spowodowane przez uczestników bądź osoby trzecie, a także doznane
przez uczestników nie z winy organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności
trasa rajdu prowadzi głównie po drogach asfaltowych, ok. 10% dróg gruntowych, pojedyncze wzniesienia
z uwagi na bezpieczeństwo uczestników rajdu lub w przypadku zdarzeń niezależnych od organizatora, długość
trasy i jej przebieg mogą ulec niewielkim zmianom
• w przypadku naruszenia zasad regulaminu, organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w
rajdzie ze skutkiem natychmiastowym
rajd nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany według zasady „non profit” – uczestnicy rajdu
dokonują wpłat jedynie na organizację imprezy
• świadczenia przysługiwać będą jedynie osobom, które wezmą udział w rajdzie i podpiszą się na liście
uczestników
ostateczna interpretacja regulaminu rajdu należy do organizatora
PROGRAM RAJDU „TOUR DE CALISIA – XIII SETKA CYKLISTY”
(sobota, 6 sierpnia 2022 r.)

6:30-7:30 – rejestracja uczestników, – ratusz w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20
7:30 – powitanie, odprawa techniczna, omówienie trasy, pamiątkowe zdjęcie
7:45 – wyjazd na trasę
od 15:30 – meta rajdu, obiad, rozdanie statuetek, oficjalne zakończenie rajdu – Niedźwiady (Bursztynowy Dwór)

TRASA RAJDU
KALISZ – Rożdżały – Murowaniec – Koźminek – Lisków – Ceków – Żelazków - Niedźwiady
100 km

