
REGULAMIN
V RAJDU ROWEROWEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA I 50-CIO LECIA POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ W CHRZANOWIE

1. Organizatorzy Rajdu: Komisja Turystyki Kolarskiej przy oddziale PTTK Chrzanów, Powszechna 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie, Urząd Miejski w Chrzanowie.

2. Termin Rajdu: 13 czerwca 2009 r. godzina 900.
3. Start i Meta tereny zielone przed Przedszkolem Samorządowym nr 4 ul. Kard. Wyszyńskiego 5 w Chrzanowie.
4. Trasa Rajdu: - trasa 20 km  

ul. Wyszyńskiego, ul. S. Okrzei, ul. Europejska, ul. Prądzyńskiego, ul. Waryńskiego, niebieski szlak rowerowy, 
Puszcza Dulowska, Ośrodek Łowiecki, kopuły w Nieporazie, Puszcza Dulowska, niebieski szlak rowerowy, ul. B 
Głowackiego, zielony szlak rowerowy, tereny zielone przy kortach tenisowych os. Niepodległości.

5. Zapisy prowadzą:
- Urząd Miejski w Chrzanowie al. Henryk 20, pokój nr 27 I piętro, w poniedziałek od godz. 700 do 1600, wtorek 

- czwartek od godz. 700 do 1500, piątek od godz. 700 do 1400 ,telefon  (0-32)7585127,
- sekretariaty szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkola Gminy Chrzanów, w godzinach otwarcia 

placówek,
- PSM - w Chrzanowie Klub Pegaz, ul. Kard. Wyszyńskiego 17, pokój nr 2 od wtorku do soboty od godz. 1500 

do 2000,telefon.(032)6276496,
- PSM - w Libiążu Klub Promień, ul. 11 Listopada 2, od wtorku do soboty od godz. 1500 do 2000,telefon 

(032)6277559
Zapisy przyjmowane będą do 9 czerwca 2009 r. 
W dniu startu tj. 13.06.2009 r. zapisy w miejscu startu od godz. 800 do godz. 830. 
UWAGA! w razie przekroczenia przewidywanej ilości uczestników, osobom zapisującym sie w dniu startu, 
organizatorzy nie zapewniają posiłku.

6. Uczestnik Rajdu otrzyma kartę uczestnictwa uprawniającą do otrzymania gadżetu oraz posiłku. Uczestnik 
Rajdu otrzyma również kupon uprawniający do losowania nagrody głównej oraz nagród pocieszenia. Kupon 
należy wypełnić czytelnie, potwierdzić na trasie i wrzucić do urny na mecie Rajdu.

7. Nagrody: Po zakończeniu Rajdu odbędzie się publiczne losowanie nagród głównych - rowerów - i nagród 
pocieszenia, spośród kuponów złożonych do urny.
Organizatorzy Rajdu komisyjnie przyznają również nagrody dla uczestników w następujących kategoriach:
- I kategoria: najmłodszego uczestniczka jadącego na rowerze indywidualnie (1 nagroda), 
- II kategoria: najstarszego uczestnika jadącego na rowerze indywidualnie, 
- III kategoria: najliczniejsza rodzina (rodzice, dzieci). 
W wyjątkowych sytuacjach komisja może dokonać innego podziału nagród.
Nagrody ufunduje PTTK Chrzanów przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego Chrzanów oraz Powszechna 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie i sponsorzy.

8. 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) uczestnicy Rajdu stosują się do ogólnych zasad bezpieczeństwa 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

9. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną oraz parking rowerowy do godz. 1530.
10. 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.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przy rowerach na parkingu rowerowym.
12. Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
13. Osoby odpowiedzialne za organizację Rajdu: Jerzy Gut, Anna Stolarz

Osoba odpowiedzialna za wyznaczenie i przebieg tras rowerowych oraz przewodnictwo grup rowerowych podczas 
Rajdu: Jerzy Gut.

14. Na mecie Rajdu Organizatorzy zapraszają na występ artystyczny. Uruchomiony zostanie punkt 
gastronomiczny.

15. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zorganizowanego powrotu.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
17. Regulamin dostępny u organizatorów oraz na stronie internetowej: www.ktk.chrzanow.pl, www.psm-ch.home.pl


