Regulamin
VI Rajdu Rowerowego z okazji Dnia Dziecka


Organizatorzy Rajdu: Urząd Miejski w Chrzanowie, Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze o/Chrzanów, Szkoła Podstawowa w Balinie oraz Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Balin.

	Termin Rajdu: 29 maj 2010 r. godz. 9:00.

Start: Pl. Tysiąclecia w Chrzanowie. 


	Meta: Obiekt sportowo - rekreacyjny Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Balin, ul. Spółdzielców.


	Trasa Rajdu: ul. Kusocińskiego → Wodzińska → droga gruntowa → Dunikowskiego → 21 Stycznia → Marcinkowskiego → Skotnica → Jeziorki → 1 Maja → Stojałowskiego → Wyzwolenia →  Luszowicka → Ciężkowicka → Mostowa → Długa → Morgowa → Jaworznicka → Piaseczna → Spółdzielców.


	Zapisy prowadzą:
Urząd Miejski w Chrzanowie, al. Henryka 20, I piętro, pokój nr 27, tel.: (0-32) 75-85-127: 

	w poniedziałek od godz. 7:00 do godz. 16:00,  

od wtorku do czwartku od godz. 7:00 do godz. 15:00, 
w piątek od godz. 7:00 do godz. 14:00,
	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze o/Chrzanów, al. Henryka 39, tel.: (0-32) 623-48-03:

	w poniedziałek od godz. 11:00 do godz. 15:00,

we wtorek od godz. 13:00 do godz. 18:00,
w środę od godz. 10:00 do godz. 12:00,
w czwartek od godz. 13:00 do godz. 18:00,
w piątek od godz. 11:00 do godz. 15:00,  
	sekretariaty szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Chrzanów, w godzinach otwarcia placówek.

Zapisy przyjmowane będą do dnia 27 maja 2010 r. do godz. 15:00 oraz w dniu startu do godz. 8:30 w biurze Rajdu na Pl. Tysiąclecia.

Uczestnik Rajdu otrzyma kartę uczestnictwa uprawniającą do otrzymania pamiątkowego gadżetu oraz posiłku, a także kupon uprawniający do losowania nagród głównych – rowerów oraz nagród pocieszenia. Kupon należy wypełnić czytelnie  i wrzucić do urny na mecie Rajdu. Z regulaminem Rajdu można zapoznać się u organizatorów oraz na stronie internetowej Gminy Chrzanów: www.chrzanow.pl oraz na stronie Komisji Turystyki Kolarskiej w Chrzanowie: www.ktk.chrzanow.pl" www.ktk.chrzanow.pl.

	Nagrody: Po zakończeniu Rajdu odbędzie się publiczne losowanie nagród głównych oraz nagród pocieszenia. W losowaniu biorą udział wyłącznie kupony potwierdzone na trasie przejazdu Rajdu. Organizatorzy Rajdu komisyjnie przyznają również nagrody dla: 

	najmłodszej uczestniczki jadącej na rowerze indywidualnie, 
	najmłodszego uczestnika jadącego na rowerze indywidualnie, 
	najliczniejszej szkoły podstawowej, 
	najliczniejszego gimnazjum, 
	najliczniejszej zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych.


	Wymagane dokumenty do przyznania nagród na rzecz grup zorganizowanych: zbiorowa lista uczestników Rajdu z wyszczególnieniem imienia i nazwiska uczestnika, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania, nazwy szkoły, pieczęć lub imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej. Listy należy dostarczyć do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Chrzanowie (I piętro, pokój 27) do dnia 27 maja 2010 r. Nagrody ufunduje Urząd Miejski w Chrzanowie.


	Ogólne zasady Rajdu:
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,

uczestnicy Rajdu stosują się do ogólnych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
uczestnicy Rajdu poruszają się w grupie prowadzonej przez osoby wyznaczone przez organizatorów, 
	uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń osób prowadzących grupy, 
organizatorzy zapewniają serwis rowerowy oraz opiekę medyczną.

	Ubezpieczenie: uczestnicy Rajdu są ubezpieczeni zbiorowo:

	ubezpieczenia dokona Urząd Miejski w Chrzanowie, 

dane niezbędne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, 
	warunkiem objęcia ubezpieczeniem jest zgłoszenie się do dnia 27 maja 2010 r. lub w dniu startu tj. 29.05 br. do godz. 8:30 w biurze Rajdu na Pl. Tysiąclecia.

	Osoby, które nie wpiszą się na listę uczestników Rajdu w terminach ustalonych w pkt 6 niniejszego regulaminu, nie zostaną objęte ubezpieczeniem i biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ryzyko.


	Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.


	Na mecie Rajdu organizatorzy zapraszają uczestników do udziału w konkursach sportowo-rekreacyjnych z nagrodami. Na mecie uruchomiony zostanie punkt gastronomiczny oraz parking rowerowy.


	Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zorganizowanego powrotu.


	Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.


