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REGULAMIN
RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
PUŁAWY- BONÓW- PUŁAWY
,,KRĘCIMY DLA PUŁAW"

1. Celami rajdu rowerowego zwanego dalej „rajdem" są:
1) Popularyzacja turystyki i szlaków rowerowych na terenie powiatu puławskiego, w tym
gminy Puławy;
2) Promocja Miasta Puławy w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski;
3) Promowanie i upowszechnianie sportu oraz zdrowego trybu życia;
4) Promowanie bezpiecznego, zgodnego z przepisami ruchu drogowego, poruszania się
rowerem.
2. Organizatorami rajdu, zwanymi dalej „organizatorem", są: Starosta Puławski i Wójt Gminy
Puławy. Partnerami rajdu są: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, Zespół Szkół
nr 3 w Puławach - Oddział Przygotowania Wojskowego, Puławska Grupa Rowerowa.
3. Termin oraz miejsce startu rajdu: 11 czerwca 2022 roku, godz. 9.00. Zbiórka przed startem
i wydawanie pakietów startowych od godz. 8.30, przy wejściu głównym do budynku Starostwa
Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19.
4. Trasa rajdu: Puławy - Bonów (przystanek na ognisko i zwiedzal\le) - Puławy, ok. 32 km.
Miejscem startu rajdu jest plac przed wejściem głównym do budynku Starostwa Powiatowego
w Puławach, al. Królewska 19. Przebieg trasy rajdu jest, zaznaczonv na załączonej do
niniejszego regulaminu mapce. Organizator udostępni również plik gpx z trasą rajdu dostępny do pobrania ze strony internetowej organizatora. Nawierzchnia drogi: szosa
asfaltowa, ścieżki rowerowe, szutrowa, droga leśna i polna, stopień trudności trasy podstawowy. Przewidywany czas trwania, łącznie z ogniskiem - ok. 4-5 godzin.
5. Warunki uczestnictwa w rajdzie:
1) Rajd ma charakter otwarty, jednak o ograniczonej liczbie uczestników. Organizator
przewiduje maksymalną liczbę uczestników rajdu do 100 osób;
2) Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne, jednakże wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez
wysłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe i preferencje
żywieniowe
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organizatora:

promocja@pulawy.powiat.pl, z dopiskiem RAJD w temacie w terminie do 8 czerwca 2022 roku,
z zastrzeżeniem punktu 3;
3) Organizator na podstawie zgłoszeń sporządzi listę startową i wyłącznie uczestnicy wpisani
na listę mogą wziąć udział w rajdzie. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w rajdzie decyduje

kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do rajdu organizator poinformuje kandydata drogą
mailową. Dopuszcza się możliwość wpisania na listę startową w dniu rajdu w przypadku
dysponowania wolnymi miejscami;

4) W rajdzie mogą wziąć udział osoby bez ograniczeń wiekowych, jednakże osoby do 16 roku
życia muszą być obecne z opiekunem;
5) Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną wyłączną odpowiedzialność, niezależnie od
warunków pogodowych na trasie;
6) Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest posiadać sprawny technicznie rower, wyposażony
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności za
niesprawny lub niewyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami rower uczestnika rajdu;
7) Jeżeli uczestnik rajdu z powodu awarii roweru lub innej przyczyny, nie będzie mógł
kontynuować jazdy, powinien o tym fakcie poinformować organizatora. Organizator nie
zapewnia w takich przypadkach transportu;
8) Jeżeli uczestnik rajdu będzie potrzebował pomocy medycznej, winien zgłosić ten fakt
organizatorowi, który odpowiednio udzieli pomocy przedmedycznej, albo zwróci się o pomoc
medyczną;
9) Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym
zakresie;
10) Zaleca się by każdy uczestnik posiadał kask ochronny rowerowy umieszczony na głowie,
kamizelkę odblaskową, kurtkę przeciwdeszczową, komplet podstawowych kluczy do roweru
oraz stosowne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
11) Zachęca się aby każdy uczestnik rajdu zainstalował na swoim\ smartfonie

uruchomił

aplikację „Aktywne Miasta" z naliczaniem kilometrów dla Miasta Puławy.
5. Przebieg rajdu:
1) Uczestnicy proszeni są o przybycie na miejsce startu najpóźniej 30 min przed planowanym
rozpoczęciem rajdu;
2) Uczestnicy startują z miejsca startu zgodnie z wytycznymi przekazanymi w dniu rajdu przez
Organizatora;
3) Przed wyruszeniem organizator rajdu rozda uczestnikom pakiety startowe zawierające
kamizelkę odblaskową oraz gadżety promocyjne;
6. Zasady zachowania uczestników rajdu:
1) Rajd będzie odbywać się w przeważającej części po ścieżkach rowerowych, drogach leśnych
i polnych, drogi z dopuszczonym pełnym ruchem drogowym będą stanowić ok. 30% całości
trasy, uczestnicy muszą zachować jednak ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec
czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

a) przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się
decyzjom organizatora rajdu oraz służb porządkowych, w tym w zakresie organizacji kolumn
rowerzystów;
b) rajd nie jest wyścigiem;
c) posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
d) kontrolowania szybkości jazdy i dostosowania jej do aktualnych warunków;
e) przeprowadzania manewrów na drodze z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego· jego
wykonania oraz odpowiednio wcześniej sygnalizowania go;

f) nie tarasowania drogi podczas postoju. Ewentualne postoje należy organizować poza
jezdnią, trasą przejazdu;
g) kulturalnego, sportowego zachowania;
2) Osoba niestosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez organizatora
wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.
7. Na trasie zabrania się:
1) spożywania alkoholu i innych środków odurzających;
2) zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych;
3) niszczenia przyrody;
4) używania otwartego ognia;
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5) zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora;
6) opuszczania rajdu bez powiadomienia organizatora.
8. Odpowiedzialność organizatora:
1) Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,
niezależnie od warunków pogodowych na trasie;
2) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
podczas pokonywania trasy rajdu. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych
przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście;
3) Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie
rajdu,
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odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni
udział;
4) Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez
uczestników;
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9) Organizator przewiduje:
a) ognisko będącą częścią rajdu (w przypadku braku możliwości rozpalenia ogniska ze względu
na ewentualny stan zagrożenia pożarowego organizator zapewni zastępczy posiłek);
b) kiełbaskę (mięsną lub vege) na ognisko i napoje chłodzące;
c) zwiedzanie śladów dawnej wsi Bonów, okolicznościową opowieść;
d) nagrody dla zwycięzców okolicznościowego konkursu krajoznawczego.
10. Postanowienia końcowe:
1) Rajd może zostać odwołany przez organizatora, w szczególności z powodu zakazów
administracyjnych,

trudnych

warunków

atmosferycznych,

epidemicznych

lub

innych

niezależnych od organizatora sytuacji losowych;
2) Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w
relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych
organizatora;
3) Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu;
4) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja
organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego
przestrzegania;
5) Wszelkich dodatkowych informacji na temat rajdu udzielają pracownicy Wydziału Promocji,
Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Puławach tel. 8188612 03 oraz rzecznik
prasowy Starosty Puławskiego tel. 8188611 75.
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