REGULAMIN RAJDU KOTLINY TUROSZOWSKIEJ
1. Postanowienie ogólne
1.1. Rajd Kotliny Turoszowskiej – to impreza rekreacyjno-sportowa, z trasą do
przejścia o długości 55 km
1.2. Uczestnik – osoba biorąca udział w imprezie rekreacyjno-sportowej.
- Osoba pełnoletnia podejmująca dobrowolnie i świadomie udział w Rajdzie Kotliny
Turoszowskiej posiadający przy sobie dowód osobisty,
1.3. Organizator – osoby, biorące udział w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu Rajdu
Kotliny Turoszowskiej.
1.4. Rejestracja:
- osoba, która spełni wszystkie poniższe warunki: - zapozna się z regulaminem,
akceptuje go automatycznie gdy zgłosi udział w Rajdzie Kotliny Turoszowskiej,
- podpisze oświadczenie RODO,
- poda dane takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr pesel potrzebne do
ubezpieczenia. NNW i karty startowej, nr telefonu i e-mail do kontaktu oraz dokona
wpłaty wpisowej.
2. Cel imprezy
Popularyzacja turystyki pieszej jako formy aktywnego i zdrowego spędzenia
wolnego czasu mieszkańców gminy oraz integracja transgraniczna. Możliwość
poznania gminy od strony atrakcji turystycznych: Domów Przysłupowych
tradycyjnej zabudowy łużyckiej, regionu malowniczej doliny Nysy Łużyckiej z
siedliskami przyrodniczymi chronionymi w ramach europejskiej sieci Natura 2000,
ruiny zamku Wronów. Uświadomienie uczestnikom rajdu, że gmina Bogatynia staje
się coraz bardziej "zielona".
3. Organizator
STOWARZYSZENIE ALTERNATYWNYCH FORM TURYSTYKI, SPORTÓW i
REKREACJI "TURYSTYKA BEZ GRANIC"
e-mail: saftsir@gmail.com
ul. WYSPIAŃSKIEGO 21/12
59-900 Zgorzelec
KRS 0000495734, NIP 6152044176, REGON 022347293
4. Osoby funkcyjne, informacje, kontakt Rajdu Kotliny Turoszowskiej
Strona na FB: fb.me/rajd.kotliny.turoszowskiej
e-mail: r_k_t@wp.pl
Komandor Rajdu - Rafał Mazurkiewicz nr tel +48 504 025 815
Informacja - Dariusz Winiarski nr tel +48 697 227 119
Informacja - Konrad Kornet nr tel +48 603 603 938

5. Trasa, termin, czas
5.1 Trasa Rajdu Kotliny Turoszowskiej jest ułożona przez Organizatora i przebiega
zgodnie z wytycznymi. Uczestnicy otrzymają wytyczne w postaci mapy i krótkiego
opisu.
5.2 Trasa przebiega ulicami miasta, ścieżkami leśnymi, wzdłuż pasa granicznego
polsko-czeskiego i polsko-niemieckiego, drogami na, których odbywa się ruch
samochodowy.
5.3 Na trasie Rajdu będą punkty kontrolne.
5.4 Termin Rajdu Kotliny Turoszowskiej ustalony jest na dzień 30 czerwca 2019 roku,
start o godzinie 6:00 dla trasy 55 km .
Start jest niezależny od żadnych czynników zewnętrznych ani atmosferycznych.
5.5 Ostateczny czas zakończenia Rajdu Kotliny Turoszowskiej to 30 czerwca 2019 roku
o godzinie 22:00, na terenie byłego dworca PKS w Bogatyni.
5.6 Dnia 30 czerwca 2019 roku po godzinie 22:00 Rajd Kotliny Turoszowskiej uważany
będzie za zakończony, tym samym Uczestnicy, którzy nie dojdą do mety, ani nie
skorzystają z możliwości wycofania się z trasy przed upływem tego czasu przestają
być uczestnikami Rajdu Kotliny Turoszowskiej. Wszelkie dalsze działania
podejmują jedynie na własną odpowiedzialność.
6. Uczestnictwo
6.1 Rajd Kotliny Turoszowskiej ma charakter dobrowolny i pozbawiony jest rywalizacji.
6.2 Każdy Uczestnik podejmuje udział w Rajdzie Kotliny Turoszowskiej na własne
ryzyko.
6.3 Każdy Uczestnik ma obowiązek posiadać dokument tożsamości.
6.4 Wszyscy Uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na bezpłatną publikację ich
wizerunku i danych w relacjach z tras zamieszczonych w mediach oraz reklamach,
materiałach promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i
sponsorów.
6.5 Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Rajdzie Kotliny
Turoszowskiej wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i
zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
w tym śmierci.
6.6 Wszyscy Uczestnicy przestrzegać muszą zasad ustalonych przez Organizatora
6.7 Podczas odprawy przed startem Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych
niebezpieczeństwach na trasie.
6.8 Uczestnicy Rajdu na dystansie 55 km są objęci ubezpieczeniem od Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków.

7. Zasady obowiązujące na trasie:
7.1 Uczestnicy są zobowiązani posiadać apteczkę zawierającą:
- bandaż elastyczny
- bandaż dziany
- chustę trójkątną
- kompresy jałowe 3 szt
- plastry z opatrunkiem
- gazy wyjałowione
- rękawiczki medyczne 2 pary
7.2 Naładowany telefon komórkowy, który umożliwi łączność z Organizatorem. Podczas
rejestracji w Rajdzie Kotliny Turoszowskiej Uczestnik musi podać Organizatorowi
numer tego telefonu.
7.3 Obowiązuje kategoryczny zakaz rozpalania ognisk i używania otwartego ognia,
poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
7.4 Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad poruszania się po drogach
publicznych.
7.5 Ważne nr telefonów (w tym ratunkowe) znajdować się będą na karcie startowej.
7.6 W razie wypadku, każdy Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu
Uczestnikowi.
7.7 Na trasie będą funkcjonowały Punkty kontrolne, w postaci kilkuosobowych zespołów.
Miejsca kontroli:
- Dawny dworzec PKS w Bogatyni – rejestracja, wydawanie kart startowych,
podpisanie oświadczenia RODO, START i META Rajdu Kotliny Turoszowskiej
- Guślarz (569 m) góra po stronie Czeskiej,
- Trójstyk – (Porajów, Hradek nad Nisou, Zittau),
- Ruiny Zamku Wronów – (Trzciniec),
- Działoszyn.
7.8 Wszystkie Punkty Kontrolne działają od pierwszego do ostatniego Uczestnika, nie
dłużej jak do godziny 22:00 dnia 30 czerwca 2019 roku.
7.9 Uczestnik otrzyma kartę Starową, którą trzeba podbijać na każdym
Punkcie Kontrolnym.
7.10 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa podczas trwania rajdu, Uczestnik ma
obowiązek poinformować Organizatora o swojej rezygnacji.
7.11 Uczestnicy powinny posiadać elementy odblaskowe lub kamizelki odblaskowe

8. Zgłaszanie i rejestracja
8.1 Zgłaszając się na Rajd Kotliny Turoszowskiej trzeba spełnić poniższe warunki:
- zapoznać się z regulaminem,
- akceptuje go automatycznie gdy zgłosi udział w Rajdzie Kotliny Turoszowskiej,
- podpisze oświadczenie RODO – w dniu 30 czerwca 2019 roku na STARCIE,
- poda dane na stronie www.elektronicznezapisy.pl takie jak: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, nr pesel potrzebne do ubezpieczenia NNW i karty startowej, nr telefonu i
e-mail do kontaktu,
- Zgłaszanie i rejestracja poprzez stronę www.elektronicznezapisy.pl
- Dokona wpłaty w ciągu 10 dni od momentu rejestracji na stronie
www.elektronicznezapisy.pl
- Wpisowe płatne na konto:
Nazwa banku
Nr Konta

- PKO S.A 1 Oddział w Zgorzelcu

- 87 1240 1297 1111 0010 5640 8057

- Stowarzyszenie Alternatywnych Form Turystyki, Sportów i
Rekreacji „Turystyka bez granic” ; ul. Wyspiańskiego 21/12 ; 59-900 Zgorzelec
Dane rachunku bankowego
Tytuł przelewu

– Opłata za rajd, Imię i nazwisko uczestnika

8.2 Wpisowe nie podlega zwrotowi, będzie przeznaczone na ubezpieczenie i gadżety dla
Uczestników.
8.3 Czas zgłaszania Uczestników rozpoczyna się od dnia 15 kwietnia 2019 roku i kończy
się dnia 31 maja 2019 roku.
8.4 Uczestnik kończący Rajd Kotliny Turoszowskiej otrzyma Dyplom Uczestnictwa.
9. Postanowienie końcowe
9.1 Powyższy regulamin określa zasady przeprowadzenia Rajdu Kotliny Turoszowskiej.
9.2 Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, Uczestników jak i Organizatorów.
9.3 Rozwiązywania spraw spornych oraz tych, które nieuwzględnione zostały w
regulaminie rozstrzygał będzie Organizator.
9.4 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
9.5 Regulamin może ulec zmianie, zmiany te zostaną opublikowane na stronie rajdu:
fb.me/rajd.kotliny.turoszowskiej.
9.6 Uczestnicy, którzy po dniu 31 maja 2019 roku zgłoszą chęć uczestnictwa w
Rajdzie Kotliny Turoszowskiej nie będą ubezpieczeni. Ubezpieczają się we własnym
zakresie i nie mogą liczyć na pełny pakiet startowy (koszulka itp..)
9.7 Podczas przejścia tras Rajdu Kotliny Turoszowskiej można zdobyć punkty do
książeczek:
GOT – 63 punktów,
OTP – 43 punktów,

