
REGULAMIN 
 

XXVI Kolarskiego Pierwszego Kroku 
 
 
 

 
 

1. Organizatorzy Rajdu: Komisja Turystyki Kolarskiej przy oddziale PTTK Chrzanów 
2. Termin Rajdu: 13 maja 2012 roku.  Godz. 9:30 
3. Start i Meta Plac 1000-lecia w Chrzanowie, Szkoła Podstawowa nr 6 
4. Trasa Rajdu: - trasa ok. 20 km   

Zapisy  w dniu rajdu przed startem, od godz. 9:00 
5. Wpisowe wynosi 3 zł. 
6. 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) Rajd odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 
e) Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz 

poruszania się pojedynczo prawą stroną drogi,  
f) Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower 
g) W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi 
h) W trakcie Rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających 
i) uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu rajdu, 
j) organizatorzy maja prawo wykluczenia z udziału w rajdzie osoby rażąco łamiące przepisy w/w 

regulaminu 
7. Organizatorzy zapewniają: opiekę Przodowników Turystyki Kolarskiej na trasie oraz możliwość udziału 

w konkursach na mecie Rajdu 
8. Organizator nie zapewnia: serwisu technicznego i części zamiennych 
9. Ubezpieczenie: uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie 
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przy rowerach podczas trwania 

Rajdu. 
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki uczestników na trasie Rajdu. 
12. Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku. 
13. Osoby odpowiedzialne za organizację Rajdu: Jerzy Gut, Anna Stolarz, Tomasz Bartosik 
14. Osoba odpowiedzialna za wyznaczenie i przebieg tras rowerowych oraz przewodnictwo grup rowerowych 

podczas Rajdu: Jerzy Gut 
15. Numer kontaktowy: Jerzy Gut kom. 662 078 210 lub e-mail: ktkchrzanow@gmail.com 
16. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zorganizowanego powrotu. 
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 
18. Regulamin dostępny u organizatorów oraz na stronie internetowej: www.ktk.chrzanow.pl. 
 

http://www.ktk.chrzanow.pl/
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