Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/2011
Starosty śuromińskiego
z dnia 20 maja 2011r.

Regulamin II Powiatowego Rajdu Rowerowego
I. CELE RAJDU
•
•
•
•
•

Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu Ŝycia wśród mieszkańców powiatu.
Upowszechnianie uprawiania sportu na świeŜym powietrzu.
Integracja mieszkańców powiatu.
Promocja walorów turystycznych powiatu Ŝuromińskiego.
Propagowanie turystyki rowerowej.

II. ORGANIZATOR RAJDU
- Starostwo Powiatowe w śurominie
III. TERMIN I MIEJSCE RAJDU
Rajd odbędzie się 25 czerwca 2011r. Początek rajdu o godz. 10.00
Start rajdu – Poniatowo ul. Polna (przy figurce). Przejazd drogami gminnymi i powiatowymi wg. mapy
do miejscowości Nowe Konopaty i z powrotem. Trasa przejazdu ok. 24 km.

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. W rajdzie uczestniczą mieszkańcy powiatu Ŝuromińskiego (z wyłączeniem dzieci poniŜej 10 roku
Ŝycia), którzy dokonali pisemnego zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w śurominie, Wydział
Zdrowia i Edukacji pokój nr 35.
2. Przypadku startu w rajdzie dzieci i młodzieŜy poniŜej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub
opiekuna prawnego.
3. Zgłoszenia naleŜy dokonać poprzez złoŜenie karty zgłoszenia lub karty zgłoszenia dziecka
(formularze dostępne do pobrania na stronie internetowej www.zuromin-powiat.pl lub
w Starostwie Powiatowym, pokój nr 35) do dnia 17 czerwca 2011r. W przypadku zgłoszenia
dziecka posiadającego kartę rowerową wraz z kartą zgłoszenia naleŜy przedstawić kartę
rowerową.
4. Wraz z kartą zgłoszenia/kartą zgłoszenia dziecka naleŜy przedłoŜyć podpisane oświadczenie
uczestnika rajdu/rodzica uczestnika rajdu (formularze dostępne do pobrania na stronie
internetowej www.zuromin-powiat.pl lub w Starostwie Powiatowym, pokój nr 35).
5. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
a. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom
organizatora, opiekunów rajdu oraz osób odpowiadających za zapewnienie
bezpieczeństwa w trakcie rajdu.
b. KaŜdy uczestnik rajdu przybywa na start ze sprawnym rowerem.
c. Osoby od 10 do 18 roku Ŝycia nie posiadające karty rowerowej uczestniczą w rajdzie
wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

V. BEZPIECZENSTWO RUCHU
1. Obowiązuje jazda w rzędzie, prawą stroną jezdni.
2. Przy przekraczaniu jezdni (drogi), opiekunowie zabezpieczają przejście zatrzymując ruch
i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
3. Jadąc rzędem naleŜy zachować odległość między rowerami 3-5m.
4. Nie wolno wyprzedzać oraz rozpędzać roweru.

VI. WYśYWIENIE
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują posiłek regeneracyjny.

VII. UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW
1. KaŜdy uczestnik rajdu otrzyma czapeczkę z daszkiem.
2. Mapę terenu wędrówki zabezpiecza organizator.

VIII. TRASA RAJDU
Poniatowo – Brudnice – Bądzyn – Dziwy – Nowe Konopaty – Dziwy – Brudnice – Poniatowo
Początek oraz rozwiązanie rajdu w Poniatowie przy ul. Polnej (przy figurce). Dojazd do miejsca startu
rajdu oraz powrót po jego zakończeniu na własną rękę w kolumnach niezorganizowanych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszyscy uczestnicy rajdu mają obowiązek przestrzegania regulaminu, przepisów o ochronie
przyrody, bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego oraz przepisów ruchu drogowego.
2. Na czas rajdu organizator zabezpiecza opiekę medyczną.

