Regulamin
III Rajdu Rowerowego na Koniec Świata
08.09.2019r.
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1. NAZWA IMPREZY:
III Rajd Rowerowy na Koniec świata
Patronat honorowy – Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – p. Jerzego Łukasza
Walczaka
2. CEL MARATONU:
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
• Prezentacja walorów krajobrazowych południowej Wielkopolski
• Wprowadzenie nowych trendów w organizacji imprez rekreacyjnych
turystycznosportowych w Polsce i na terenie gminy.

i

3. ORGANIZATOR
Towarzystwo Rowerowe Sokół Skalmierzyce ul.
Bankowa 12 63-460 Nowe Skalmierzyce
e-mail: maciej.danielak@teamsokol.pl
strona WWW: www.klasykskalmierzycki.pl
Numer rachunku bankowego:
SBL w Skalmierzycach 93 8431 0008 0013 7966 2001 0001
4. PODMIOTY WSPIERAJĄCE
• Gilicki Bike
• D5 – Sklep Rowerowy

5. TERMIN I MIEJSCE RAJDU
07. Wrzesień 2019r. – Stadion Miejski w Nowych Skalmierzycach
6. ZASADY UCZESTNICTWA
a) Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego,
znajdującego się na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl. Wyjątkowo
dopuszcza się dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.
b) Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
c) Prawo startu w rajdzie mają osoby, które ukończyły 18 lat; oraz dzieci i młodzież
po
złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych
d) Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia
lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
uprawiania długodystansowej jazdy rowerem..
e) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie rajdu, w
zapiętym kasku sztywnym..
g) Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany będzie do poruszania się możliwie blisko prawej
krawędzi jezdni, z wyjątkiem zmiany kierunku jazdy w lewo na skrzyżowaniu, gdzie
może on zjechać do środka jezdni.
h) W rajdzie mogą brać udział uczestnicy na dowolnym typie rowerów.
f)

•
•

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE:
kask sztywny
sprawny rower
Ponadto organizator zaleca posiadanie licznika rowerowego, telefonu komórkowego
oraz zapasowego ogumienia i pompki.

7. NAGRODY I ŚWIADCZENIA
Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują:
•
Logo Klasyka Skalmierzyckiego
•
posiłek regeneracyjny
•
chustę wielofunkcyjną
•
ubezpieczenie OC (50 000 zł) na czas trwania imprezy
•
dobrą organizacje i świetną kolarską atmosferę
8. PROGRAM RAJDU
• 08.09.2019r. (Niedziela) Godz. 10:00 Otwarcie biura maratonu – przyjmowanie
zgłoszeń, wydawanie numerów;
• Godz. 10:30 Start Rajdu Rowerowego na Koniec Świata
• Godz. Około 16 powrót do Nowych Skalmierzyc

9. TRASA I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU
Trasa rajdu dobrej zaprawy w turystyce rowerowej. Liczy ona ok. 80 km i przebiegać
będzie drogami asfaltowymi
• Rajd zostanie przeprowadzony na wyznaczonej trasie, która jest udostępniona na
stronie internetowej: www.teamsokol.pl
• Start do Rajdu na Koniec Świata nastąpi w grupach 15-sto osobowych w odstępach 5
minutowych.
• Uczestnicy jadą w grupach. Uczestnicy rajdu, którzy z jakichś powodów będą zmuszeni
przerwać jazdę muszą powiadomić organizatora lub przewodnika grupy.
10. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do nie zaśmiecania trasy rajdu i szczególną troskę
o środowisko naturalne.
11. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
Zgłoszenia należy dokonać na stronie www.elektronicznezapisy.pl zamieszczając
dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. Zgłoszenia przyjmowane są do
04.09.2019r. Po tym terminie będzie istniała możliwość zapisu na rajd w biurze
imprezy w dniu 08.09.2019
Wpisowe z podanym Imieniem i Nazwiskiem należy przelać na konto klubu
- 30zł – do dnia 04.09.2019
- 40 zł – w dniu rajdu 08.09.2019
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Towarzystwo Rowerowe Sokół Skalmierzyce
Ul. Bankowa 12; 63-460 Nowe Skalmierzyce
SBL w Skalmierzycach 93 8431 0008 0013 7966 2001 0001 z
dopiskiem II Rajd Rowerowy na Koniec Świata oraz imię i nazwisko.
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom , które nie wystartują w zawodach.
Zgłoszenie i dokonanie wpłaty po 29.09.2018r. nie gwarantuje pełnych świadczeń.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę
uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów
za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie
odpowiada
•
organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas
dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich, oraz w trakcie trwania imprezy
•
każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
•
organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
•
wszyscy zawodnicy są proszeni o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę
o środowisko naturalne
•
organizator Rajdu, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu
•
organizator Rajdu, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie, każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu II Rajd Rowerowy
na Koniec Świata - nieznajomość i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane za
wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami.
•
uczestnik Rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich
danych osobowych oraz wizerunku w bazach danych organizatorów, oraz
umieszczenia na stronach internetowych: imienia i nazwiska, roku urodzenia oraz
miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997r. o Ochronie Danych
Osobowych Dz. Ust.2002r. Nr 101 poz. 926)
•
•
•

13. INFORMACJE DODATKOWE
Najbliższy szpital :
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 062 595-11-00
fax 062 736-29-09
e-mail: szpital@szpital.osw.pl
Adres do korespondencji :
Towarzystwo Rowerowe Sokół Skalmierzyce Ul.
Bankowa 12; 63-460 Nowe Skalmierzyce Wszelkie
dodatkowe informacje można uzyskać od:
Maciej Danielak
maciej.danielak@teamsokol.pl Tel
kom: +48 721 237 715

