o Wójt Gminy Krzykosy
o Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
o Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach
o Grupa Rowerowa „Solczanie”
o
o
o
o

Popularyzacja zdrowego stylu życia
Popularyzacja turystyki
Upowszechnienie jazdy rowerem jako formy rekreacji i wypoczynku
Propagowanie bezpiecznej jazdy rowerem

1. Termin: 2 września 2018 r. (niedziela) – godz. 1000 – 1600
2. Trasy Rajdu:
długość trasy – 28 km

Start: Krzykosy – Lubrze – Komorze – Boguszynek – Zakrzewice – Gogolewko –
Świączyń – Rogusko – Meta: Solec
3. Limit czasu na pokonanie trasy: 5 godz.
I.

II.

III.

4. Wpisowe: 10 zł od osoby dorosłej i 5 zł od dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych.
5. Uczestnicy:
o uczestnikiem może zostać osoba powyżej 10-go roku życia posiadająca kartę rowerową,
o dzieci: do lat 10 mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodziców lub opiekunów,
UWAGA: dzieci w przedziale wiekowym 10-13 lat mogą uczestniczyć w Rajdzie samodzielnie po
przedłożeniu przy zapisie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
o Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników, o przyjęciu na Rajd decyduje kolejność zgłoszeń.
o Każdy uczestnik musi zapoznać się z niniejszym regulaminem opublikowanym na stronie internetowej:
gokkrzykosy.pl.
o Wszyscy uczestnicy startują na własny koszt i na własną odpowiedzialność. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują
odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
Organizatorzy nie zapewniają serwisu technicznego podczas przejazdu.
6. Zgłoszenia:
o do 24 sierpnia 2018r. w Urzędzie Gminy Krzykosy u p. Katarzyny Kasperskiej,
o przy zgłoszeniu należy uiścić wpisowe,
o zgłoszenia zorganizowanych grup młodzieży szkolnej /w towarzystwie opiekuna/ przyjmujemy tylko łącznie z
imienną listą uczestników.
UWAGA: w dniu Rajdu nie będą prowadzone zapisy.
7. Nagrody:
o przewidziano losowanie atrakcyjnych nagród (w tym ROWER) wśród osób, które ukończą rajd,
o każdy uczestnik Rajdu otrzyma upominek,
o dla wszystkich uczestników przewidziano na mecie poczęstunek.
8. Zabezpieczenie Rajdu:
o
o
o
o

Rajd będzie odbywał się przy ruchu otwartym,
uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
Organizator ubezpiecza uczestników Rajdu,
Organizator oraz oznakowane służby porządkowe mają prawo zdjąć z trasy i wykluczyć z Rajdu uczestnika
nieprzestrzegającego przepisów ruchu drogowego.

9. Uwagi końcowe:
o posiadacz roweru niespełniającego wymogów określonych w przepisach ruchu drogowego nie zostanie dopuszczony
do udziału w Rajdzie,
o wszelkie spory rozstrzyga Organizator,
o Organizator nie odpowiada za uczestników, którzy zjadą z trasy Rajdu,
o wszelkich informacji w sprawie rajdu udziela: Przewodnicząca GKRPA - Katarzyna Kasperska TEL. (061)28-515-14
wew. 115.

Miłych wrażeń na trasie Rajdu życzą
ORGANIZATORZY

