POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. SOWY LATAJĄ NOCĄ 2019 (zwany dalej Rajdem) jest rowerowym rajdem sportowo – turystycznym.
2. Organizatorem Rajdu jest:
Cezary Wichniewicz
Spontaniczny Organ Wypoczynku Aktywnego SOWA Puszczykowo
Miasto Puszczykowo
3. Miejsce i termin Rajdu:
a. biuro, strat i meta: teren boisk sportowych - ul. Kościelna 7, Puszczykowo,
b. trasa rajdu prowadzi po Puszczykowie oraz okolicznych lasach,
c. Rajd odbędzie się 10 listopada 2019r., bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Cele Rajdu:
a. popularyzacja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych,
b. integracja mieszkańców Puszczykowa,
b. ćwiczenie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Rajdu może być każda osoba spełniająca następujące wymagania:
a. zgłosi swój udział poprzez formularz na stronie elektronicznezapisy.pl, podpisze oświadczenie o
zapoznaniu się z regulaminem i uczestnictwie na własną odpowiedzialność,
b. przed startem podpisze zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych,
c. zawodnicy powyżej 18 roku życia startują na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą
startować tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i posiadać pozwolenie na udział od rodziców lub
prawnych opiekunów,
d. wpisowe na Rajd wynosi 8zł i należy je opłacić bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia za pomocą
systemu elektronicznezapisy.pl. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi,
e. będzie posiadała wyposażenie obowiązkowe.
2. Limit zawodników wynosi: 40 osób. Osobę liczy się jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz dokona
wpłaty wpisowego.

ZASADY PRZEPROWADZANIA RAJDU
1. Celem Rajdu jest, aby w czasie trwania rajdu (16:00-21:00) potwierdzić obecność na jak największej
liczbie Punktów Kontrolnych (PK). Za każde 5 minut spóźnienia po limicie czasu odejmowany jest 1 pkt.
Spóźnienie o 30 minut powoduje dyskwalifikację.
2. Start wszystkich uczestników odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
3. W trakcie Rajdu można używać tylko map dostarczonych przez Organizatora. Używanie innych map,
zarówno papierowych jak i w postaci cyfrowej jest zabronione i będzie skutkowało dyskwalifikacją.
4. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest odnalezienie i potwierdzenie przynajmniej jednego PK oraz
oddanie karty startowej na mecie Rajdu.
5. Kolejność na mecie będzie ustalana:
a. na podstawie ilości potwierdzonych PK,
b. w przypadku tej samej liczby PK o kolejności decyduje czas.
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW
1. Obowiązkowe, będzie sprawdzane na starcie:
a. sprawny rower,
b. kask rowerowy,
c. przednie białe światło – może być czołówka oraz tylne czerwone,
d. telefon komórkowy z numerem podanym z zgłoszeniu– niektóre punkty trzeba będzie potwierdzać
przez wykonanie zdjęcia.
2. Zalecane:
e. kompas,
f. odzież odpowiednia do panujących warunków na trasie,
g. picie, jedzenie potrzebne do pokonania trasy,
h. ubezpieczenie NNW.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Trasę wolno pokonywać tylko rowerem. Uczestnicy nie mogą również korzystać ze zorganizowanej
pomocy osób trzecich nie będących uczestnikami Rajdu oraz urządzeń do nawigacji satelitarnej.
2. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy nawigacyjnej jest zabronione. Używanie
urządzeń do nawigacji satelitarnej dozwolone jest jedynie w celu zapisu śladu (tracka) do wykorzystania po
rajdzie oraz do pomiaru parametrów ruchu (prędkości, kierunku i odległości).
3. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych,
szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie
jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.
4. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego oraz

przepisów przeciw-pożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście Na
drogach publicznych poruszać się można tylko i wyłącznie przestrzegając przepisów ruchu drogowego
5. Na terenie obszarów leśnych należy poruszać z zachowaniem zasad i przepisów obowiązujących na
terenach Lasów Państwowych i regulaminu WPN.
6. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Rajdzie w jeden
z poniżej podanych sposobów:
a. na mecie (w przypadku ukończenia rajdu),
b. w bazie rajdu (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy).
c. telefoniczne w Biurze Zawodów, dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na mapach (w przypadku
zejścia lub zjechania z trasy bez przybycia do bazy Rajdu).
7. Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa. W przypadku nie spełnienia tego
obowiązku uczestnik może zostać obciążony kosztami podjętej akcji ratowniczej.
8. Organizator nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników zawodów.
Jednocześnie informuję, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub
poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub
uczestnictwem w zawodach.
9. Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w
relacjach z Rajdu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i
Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych
przez OIKOS Cezary Wichniewicz imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych
OIKOS Cezary Wichniewicz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą
elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
10.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną
poinformowani najpóźniej przed startem.

