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Regulamin RAJD ROWEROWY
"Odkrywanie okolicy na dwóch kółkach"
„Na rowerze poznajemy historię”
Projekt: Kultura i tradycje nad Piotrówką
Zebrzydowice 22.07.2017
1. Cel
a) Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku;
b) Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych gminy Zebrzydowice oraz Karwiny i okolic
c) Integracja mieszkańców obu sąsiadujących gminy – mieszkańców dwóch krajów.
2. Organizator
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach, PZKO Karwina - Frysztat
3. Termin Rajdu
22 lipca 2017 r.
grupa czeska – początek godz. 9:00 Dom Polski Karwina Frysztat
grupa polska - początek godz. 10:00 Dziedziniec zamku w Kończycach Małych (spotkanie obu grup)

4. Zgłoszenia (grupa z Polski)
a) Zapisy do udziału w Rajdzie przyjmowane są do 17 lipca w GOK Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21 lub
telefonicznie 32 4693 334 oraz w Gminnym Centrum Informacji, ul. Ks. A. Janusza 21 tel. 32 4693 425
b) Udział w Rajdzie Rowerowym jest bezpłatny.
c) Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w
Rajdzie. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna
prawnego. Należy pamiętać, że w trakcie rajdu przekraczana będzie granica państwowa – należy posiadać
odpowiednie dokumenty oraz przestrzegać czeskich przepisów ruchu drogowego np. osoby nieletnie mogą
poruszać się wyłącznie w kasku.
5. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:
a) przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz podporządkowania się decyzjom Organizatorów;
b) posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach;
c) posiadania technicznie sprawnego roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
d) poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego zarówno polskimi jak i czeskimi;
e) nieprzestrzeganie regulaminu powoduje wykluczenie z Rajdu.
6. Zasady przejazdu:
a) Rajd ma charakter otwarty.
b) Wskazane jest posiadanie kamizelki odblaskowej oraz kasku.
c) Uczestnicy Rajdu jadą w grupach. Na początku jedzie przedstawiciel organizatora, którego nie wolno

wyprzedzać
e) Trasa rajdu oraz istotne informacje: Dom Polski Karwina Frysztat (dotyczy grupy czeskiej). Zbiórka Kończyce
Małe Zamek (poczęstunek), przejazd do Kaczyc - drewniany kościół, przejazd do Dom Polski Karwina Frysztat. O
godz. 14:00 zwiedzanie Zamku w Karwinie Frysztacie. Godz. 16:00 Dom Polski ogród (poczęstunek a w
ogródku przygrywać bedą zespoły NO NET i OLD BOYS BAND)
f) Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
7. Informacje dodatkowe:
a) Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą zachować szczególną
ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.
b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników.
c) Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator
gromadzi dane osobowe tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Zawodnik zgłaszając się
zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów Rajdu.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez
uczestników.
e) Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz
do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.

