
  

REGULAMIN 

XVI Rodzinnego Rajdu Rowerowego im. Władysława Mamota  

 

1. Organizatorzy Rajdu: Komisja Turystyki Kolarskiej przy oddziale PTTK Chrzanów,               

Urząd Miejski  w Chrzanowie. 

2. Współorganizator: Veolia Południe Sp. z o.o. 

3. Termin Rajdu: 24 września 2016 r. 

4. Zapisy prowadzone będą na starcie w dniu rajdu od godziny 9:00 
5. Start: godz. 10:00 Plac 1000lecia w Chrzanowie 

6. Meta: Teren Ciepłowni Veolia Południe ul. Pogorska 

7. Trasa Rajdu: - trasa łatwa-rodzinna ok. 10 km   

Plac 1000lecia w Chrzanowie-ul. Matejki-Rynek-ul. Świętokrzyska-ul.Sądowa-ul.Kadłubek-

ul.B.Głowackiego-ul.29 Listopada -Kościelec- ul. Główna-ul. Poziomkowa- Źrebce-ul. Przy 

Torach-ul. Wapienna- Pogorzyce-ul. Szymanowskiego- Stella-ul. Pogorska Veolia Południe 

8. Wpisowe wynosi 3zł. 

9. Uczestnik Rajdu otrzyma kartę uczestnictwa uprawniającą do otrzymania gadżetu oraz 

prowiantu. Uczestnik Rajdu otrzyma również kupon uprawniający do losowania nagrody głównej 

oraz nagród pocieszenia. Kupon należy wypełnić czytelnie, potwierdzić na trasie i wrzucić do 

urny. 

10. Nagrody: Po zakończeniu Rajdu odbędzie się publiczne losowanie nagród, spośród kuponów 

złożonych do urny. 

Nagroda główna ROWER-ufundowany przez Veolia Południe Sp. z o.o. 

Organizatorzy Rajdu komisyjnie przyznają również nagrody dla uczestników w następujących 

kategoriach: 

- I kategoria: najmłodszego uczestnika jadącego na rowerze indywidualnie (1 nagroda),  

- II kategoria: najliczniejsza rodzina   

W wyjątkowych sytuacjach komisja może dokonać innego podziału nagród. 

Nagrody zakupi Komisja Turystyki Kolarskiej dzięki wsparciu finansowemu Gminy Chrzanów. 

Sponsorem nagród jest również Sklep Rowerowy KT Bike 

11. Ogólne zasady Rajdu: 

a) organizatorzy zalecają wszystkim uczestnikom rajdu korzystanie na trasie z kasków 

rowerowych, w Rajdzie mogą brać udział uczestnicy indywidualni, rodziny, grupy 

zorganizowane. Dzieci do lat 10-ciu bez karty rowerowej mogą brać udział w Rajdzie 

wyłącznie pod opieką dorosłych, 

b) Podczas Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.  
c) uczestnicy Rajdu poruszają się w grupie prowadzonej przez organizatorów. Uczestnicy mają 

obowiązek stosowania się do poleceń osób prowadzących grupy, 
d) uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu rajdu, 

e) organizatorzy maja prawo wykluczenia z udziału w rajdzie osoby rażąco łamiące przepisy w/w 

regulaminu 

12. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie, prowiant, opiekę medyczną oraz serwis rowerowy. 

13. Ubezpieczenie: uczestnicy Rajdu są ubezpieczeni zbiorowo. Ubezpieczenia dokona Komisja 

Turystyki Kolarskiej przy oddziale PTTK w Chrzanowie. Dane niezbędne do ubezpieczenia: imię 

i nazwisko, adres, data urodzenia. 

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przy rowerach podczas 

trwania Rajdu. 

15. Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku. 

16. Osoby odpowiedzialne za organizację Rajdu: Jerzy Gut, Anna Klimczak 

Osoba odpowiedzialna za wyznaczenie i przebieg tras rowerowych oraz przewodnictwo grup 

rowerowych podczas Rajdu: Jerzy Gut. 

17. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zorganizowanego powrotu. 

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 

19. Regulamin dostępny u organizatorów: www.ktk.chrzanow.pl 


