REGULAMIN RAJDU
Rowerowego Pikniku Rodzinnego pod nazwą ,, VIII Rajdu Rowerowego Szlakiem Legionu
Puławskiego ” zwanego dalej w regulaminie „Rajdem”.
I. ORGANIZATORZY
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży ul. Orła Białego 3, 27-100 Iłża.
2. Współorganizator Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 51 P.P. Strzelców Kresowych
w Iłży.
II. PATRONAT
Burmistrz Iłży – Andrzej Moskwa
III. PATRONAT MEDIALNY
Regionalny Serwis Internetowy www.ilza.com.pl
IV. TERMIN I MIEJSCE RAJDU
1. Rajd odbędzie się w dniu 2 czerwca 2018 roku.
2. Zbiórka uczestników na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Orła Białego 3, Start o godz. 1100 po wyznaczonej trasie. Kolumnę poprowadzi pilot. Meta na
terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Orła Białego 3.
V.TRASA RAJDU
1) Start Rajdu godz. 1100– teren MGOSiR w Iłży ul. Orła Białego 3.
2) Przejazd ul. Jakubowskiego, Bodzentyńską w kierunku Seredzic.
3) Przejazd drogą Nr 3554W Seredzice pod obelisk upamiętniający Bitwę Batalionów
Chłopskich z Własowcami godz. 1200.
4) Przejazd drogą Nr 3554W z Seredzic do Michałowa Pakosławskiego Nr 3555W.
5) Godzina 1230 przyjazd do Pakosławia pod Pomnik Legionów Puławskiego, złożenie
wiązanek pod pomnikiem poległych Legionistów w 1915 roku.
6) Przejazd z Pakosławia drogą Nr 3555W w kierunku Iłży godz. 1330.
7) Przejazd w Iłży ulicami Batalionów Chłopskich, Powstania Styczniowego, Jakubowskiego,
Orła Białego.
8) Meta na terenie MGOSiR w Iłży ul. Orła Białego 3 o godz. 1430.
9) Zakończenie rajdu wręczenie dyplomów.
Na niektórych odcinkach Rajd będzie przebiegał pod opieką Policji. Uczestnicy powinni zachować
szczególną ostrożność i zachować zasady ruchu drogowego.
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Rajd ma charakter otwarty. Uczestnictwo w rajdzie jest dobrowolne i na własną
odpowiedzialność. Uczestnicy mogą brać udział w Rajdzie dopiero gdy wpiszą się na listę
startową na stanowisku startowym. Udział w Rajdzie wymaga wcześniejszego zgłoszenia na
specjalnym formularzu który stanowi załącznik nr 2 Regulaminu. Załączniki są

zamieszczone na stronie www.mgosir.ilza.pl , lub do pobrania w Biurze Organizacyjnym
Rajdu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Iłży ul. Orła Białego 3. Tel. 0-48
616 23 40 , e-mail: mgosir@ilza.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed
robotami spamującymi.
W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W zgłoszeniu
należy podać dane osobowe uczestnika: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania
oraz PESEL.
2. Osoby w wieku do 18 lat mogą brać udział wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów
w przypadku osób nieletnich wymagana jest opieka osoby pełnoletniej i zgoda przynajmniej
jednego z rodziców. Oświadczenie rodzica stanowi załącznik nr 1 regulaminu.
3. Formularze uczestnictwa w rajdzie składamy w Biurze Organizacyjnym Rajdu w MGOSIR –
adres jw.
4. Przed startem w Rajdzie należy dokonać przeglądu technicznego roweru i zaopatrzyć się
w stosowną odzież sportową , kamizelkę odblaskową , a w miarę możliwości w kask ochronny.
4.Termin zgłaszania uczestników do udziału w Rajdzie upływa z dniem 29 maja 2018r.
5. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać prawo jazdy lub kartę rowerową. W przypadku osób
nieletnich, nieposiadających wyżej wymienionych dokumentów wymagana jest opieka rodzica lub
opiekuna.
V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA RAJDU
1.Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem: imienia
i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru pesel.
2.Rajd poprowadzą piloci i osoby wyznaczone przez organizatorów.
3.Uczestnicy Rajdu zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Rajdu.
4.Uczestnicy Rajdu zobowiązani są przestrzegać zasad ruchu drogowego.
VII. NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymają honorowe dyplomy .
VIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizatorzy ubezpieczą uczestników Rajdu od następstw NW.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Oświadczenie organizatora.
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy
startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za
wszystkie szkody. Przez akceptację regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia
prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody
związanej z rajdem. Przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń
służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzają się z warunkami uczestnictwa

i zgłaszają swoje uczestnictwo w ww. rajdzie. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady
z uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatorów
(prasę, radio i telewizję).
2. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane tylko na potrzeby rajdu i nie udostępnia
je osobom trzecim. Zawodnik zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej
trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.
Załącznik nr 1
Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.............................................................................................
Pesel dziecka..................................................................................
w pikniku rodzinnym pod nazwą Rowerowego Pikniku Rodzinnego pod nazwą ,,VIII Rajdu Rowerowego Szlakiem
Legionu Puławskiego ” w dniu 2 czerwca 2018 roku
Oświadczam że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu.
Data....................
Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna .......................................................................................................
adres zamieszkania.............................................................................................................tel. Kontaktowy.......................
Informacja:
- oświadczenie wypełnia się pojedynczo na każde dziecko
- oświadczenie należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego
-ubezpieczenie grupowe NW
- niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Niniejszym zgłaszamy udział drużyny w pikniku rodzinnym pod nazwą

,,VIII Rajdu Rowerowego Szlakiem Legionu Puławskiego ” w dniu 2 czerwca 2018 roku
Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL lub data
urodzenia

Oświadczam że znam treść regulaminu rajdu
i go akceptuję oraz będę się do niego
stosował podpis uczestnika

1.
opiekun
2
3.
4.
5.
Znamy treść Regulaminu Rajdu
Opiekunem drużyny jest .................................................................
Data........................................

tel. kontaktowy...............................
....................................................
podpis dowódcy – opiekuna

