REGULAMIN
Rajdu rowerowego z okazji otwarcia ścieżek rowerowych: Kaczory – Piła,
Kaczory – Morzewo, Kaczory – Śmiłowo
CEL IMPREZY:
• Otwarcie nowo wybudowanych ścieżek rowerowych: Kaczory – Piła, Kaczory –
Śmiłowo, Kaczory – Morzewo i ich promocja.
• Promocja gminy Kaczory.
• Promocja aktywnego trybu życia i popularyzacja aktywnej formy wypoczynku, jaką
jest turystyka rowerowa.
• Integracja społeczności lokalnej.
ORGANIZATORZY:
Gmina Kaczory
Stowarzyszenie „Jeziorki Aktywna Wieś”
TERMIN:
13 kwietnia 2019 r.
TRASY RAJDU:
Wariant 1: Kaczory – Piła – Kaczory - (12,8 km)
Wariant 2: Kaczory – Śmiłowo – Kaczory (8 km)
Wariant 3: Kaczory – Morzewo – Kaczory – (6,2 km)

PRZEBIEG IMPREZY:
1) 11:50 – zbiórka wszystkich uczestników rajdu przy dworcu PKP w Kaczorach;
2) 12:00 - uroczyste otwarcie ścieżek rowerowych: Kaczory – Piła, Kaczory – Śmiłowo,
Kaczory – Morzewo;
3) 12:15 – wspólny przejazd ścieżkami rowerowymi (uczestnik rajdu wybiera jedną z
trzech tras);
4) 13:00 – ognisko nad jeziorem Kopcze w Kaczorach.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1) Każdy uczestnik rajdu, przed jego rozpoczęciem, zobowiązany jest do zapoznania się z
Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu rajdu nie zwalnia uczestnika z obowiązku jego
przestrzegania.
2) Uczestnicy rajdu zobowiązani są znać i przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
3) Udział w rajdzie dzieci do 15 lat możliwy jest wyłącznie pod bezpośrednią opieką
rodziców lub opiekunów prawnych.
4) Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower, wyposażony
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:
1) Pamiątkowy medal dla każdego uczestnika rajdu.

2) Ognisko na zakończenie rajdu nad jeziorem Kopcze w Kaczorach.
Pieczone kiełbaski dla każdego uczestnika.
3) Pamiątkowe zdjęcia z poszczególnych tras i zakończenia dostępne
do pobrania ze strony www organizatorów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Udział w rajdzie jest bezpłatny.
2) Rajd odbędzie się w podanym terminie, bez względu na pogodę.
3) Każdy z uczestników bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
4) Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
5) Wszyscy uczestnicy, startując w rajdzie wyrażają tym samym zgodę na publikację ich
wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz innych
materiałach promocyjnych organizatorów.
6) Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych
decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną.
Prosimy o zabranie ze sobą elementów odblaskowych oraz kasków na głowę. Znacznie
poprawi to bezpieczeństwo uczestników.

