ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ
WIOSNA LUDÓW / NIEPODLEGŁOŚĆ / POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

KSIĄŻ WIELKOPOLSKI 2018

Regulamin Rajdu Rowerowego „Niepodległość na stów(k)ę”
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Rajd rowerowy „Niepodległość na stów(k)ę” to impreza zorganizowana z okazji 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Łączna trasa rajdu wynosi 100 km. Podzielona została na 8 odcinków różnej
długości. Uczestnik może wybrać sobie jedną, dowolną trasę. Po dotarciu na metę odbędzie się wspólne
ułożenie puzzli o tematyce niepodległościowej oraz wykonane zostanie pamiątkowe zdjęcie wszystkich
uczestników tego wydarzenia.

1. Cel imprezy:
a) uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,
b) popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku,
c) promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Książa Wielkopolskiego i okolic,
d) stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji,
e) propagowanie przepisów ruchu drogowego w zakresie bezpiecznej jazdy na rowerze.

2. Termin imprezy
22 września 2018 r.

3. Program imprezy:
10:00 – odbiór pakietów startowych z poszczególnych punktów startowych
11:00 – start z wybranego przez uczestnika punktu startowego
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4. Organizatorzy:
a) Centrum Kultury Książ Wielkopolski
b) Szkoła Podstawowa im. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Mchach
c) Ochotnicze Straże Pożarne gminy Książ Wlkp.

5. Trasy rajdu:
a) każdy uczestnik wybiera sobie jedną z tras rajdu przygotowaną przez organizatorów,
b) przy doborze trasy należy wziąć pod uwagę, iż mają one różną długość i różnią się stopniem
trudności,
c) na pokonanie trasy uczestnik będzie miał 1,5 godz.,
d) mapa tras do wglądu na stronie www.ck-ksiazwlkp.pl, stanowią także załącznik do niniejszego
regulaminu.

6. Zapisy
a) zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 18 września 2018 r.:
- drogą elektroniczną,
- lub w Centrum Kultury Książ Wlkp.,
b) ilość uczestników ograniczona jest do 100 osób,
c) w rajdzie może wziąć udział każdy, bez ograniczeń wiekowych,
d) warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularza on-line i dostarczenie
podpisanego oświadczenia dotyczącego braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa
oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wydarzenia (w przypadku osób
niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice lub opiekunowie prawni), a także uiszczenie opłaty
za pakiet startowy,
e) formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.ck-ksiazwlkp.pl,
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f) po dokonaniu rejestracji każdemu uczestnikowi zostanie przyznany pakiet startowy wydawany
w dniu rajdu,
g) pakiety startowe oznaczone są zgodnie z kolejnością zapisów,
h) każdy uczestnik na starcie otrzyma jeden element wielkowymiarowego obrazu (puzzla), który
ułożony zostanie na Placu Kosynierów w Książu Wlkp.,
i) zbiórka uczestników odbędzie się bezpośrednio na starcie przed rajdem,
j) w przypadku, gdy do dnia 18 września 2018 r. nie zbierze się 100 chętnych uczestników, którzy
spełnią

wszystkie

niezbędne

warunki

uczestnictwa,

dodatkowy

nabór

odbędzie

się już w punktach startowych w dniu imprezy.

7. Warunki uczestnictwa:
1. prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz podpisane oświadczenia,
2. posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności do poruszania
się po drogach,
3. posiadanie sprawnego technicznie roweru, którego wyposażenie jest zgodne z obowiązującymi
przepisami,
4. uiszczenie opłaty startowej w wysokości 20,00 zł. od osoby,
5. zgłoszenie się w wybranym przez siebie miejscu startowym i dojechanie na Plac Kosynierów
w Książu Wlkp.

8. Opłaty:
a) opłatę wysokości 20,00 zł za osobę należy wpłacić do dnia 18 września na konto:
Centrum Kultury Książ Wlkp.
Ul. Zakrzewska 15
63 – 130 Książ Wlkp.
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nr konta: Bank Spółdzielczy w Śremie – oddział Książ Wlkp.
70 9084 1026 0300 6594 2000 0001
z dopiskiem: Rajd Rowerowy „Niepodległość na stów(k)ę”+ imię i nazwisko uczestnika
b) lub gotówką w Centrum Kultury Książ Wlkp.,
c) wszystkie środki z opłat startowych zostaną przekazane na poczet kosztów organizacyjnych
rajdu
d) każdy z uczestników otrzymuje pakiet startowy, który zawiera: mapę, wodę, koszulkę z logo,
informację ogólną, numer startowy, puzzel, plecak/worek, bon na coś słodkiego.

9. Dane osobowe i wizerunek
Dane osobowe uczestników oraz ich wizerunek używane i przetwarzane będą w celu organizacji i
promocji rajdu, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Punkty medyczne i serwisowe:
a) na mecie obecni będą ratownicy medyczni. W pakiecie startowym będzie zawarta dodatkowa
informacja w tym zakresie,
b) na trasie rajdu nie będzie punktów serwisowych, tylko świadczona będzie pomoc
w przetransportowaniu uszkodzonego roweru.

11. Podczas Rajdu zabrania się:
a) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
b) zaśmiecenia trasy Rajdu oraz miejsc przyległych,
c) niszczenia przyrody,
d) zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.
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12. Klasyfikacja i nagrody:
Organizatorzy planują ufundowanie nagród w/w klasyfikacjach:
a) klasyfikacja Najmłodszy Uczestnik Rajdu
b) klasyfikacja Najstarszy Uczestnik Rajdu

13. Postanowienia końcowe:
a) rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej, nie ma w nim rywalizacji sportowej,
b) dla zapewnienia sobie większego bezpieczeństwa zaleca się, aby uczestnik był wyposażony
w kask ochronny na głowę, koszulkę odblaskową, a w przypadku dzieci przewożonych
w fotelikach – ich opiekun odpowiada za właściwe zabezpieczenie dziecka,
c) organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu,
d) organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych
szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników,
e) dzieci jadące w fotelikach stają się uczestnikami rajdu w momencie spełnienia wymogów
zawartych w punkcie 7.,
f) rajd odbędzie się przy ruchu otwartym, więc każdy zawodnik ma obowiązek zachować
szczególną ostrożność podczas rajdu i stosować się do zasad ruchu drogowego,
g) wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych
organizatora,
h) uczestnicy Rajdu startują na własną odpowiedzialność,
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i) nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczeniu
z Rajdu,
j) udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
k) ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego
przestrzegania,
l) organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy,
m) organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niezarejestrowane i nie posiadające
numerów startowych.
n) organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa,
zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez
uczestników w wyniku uczestnictwa w rajdzie oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia
takich szkód,
o) organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
niezależnych i niemożliwych do przewidzenia. W tym przypadku Organizator będzie
kontaktował się z uczestnikami o ewentualnej zmianie terminu Rajdu,
p) organizator zabezpiecza tylko przejazd uczestników z miejsc startowych na metę. Drogę
powrotną z imprezy uczestnicy pokonują na własną odpowiedzialność,
q) organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie,
r) w przypadku pytań prosimy o kontakt: dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl Centrum Kultury
Książ Wlkp. tel. 61 28 22 616.
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