Regulamin Rodzinnego Rajdu Rowerowego o Puchar Złotego Bicykla

Gmina Iwkowa 10 lipca 2021 r. sobota
Cel Rajdu: Propagowanie aktywnych form
wypoczynku w gronie rodzinnym oraz
zdrowego trybu życia, a także promocja
walorów przyrodniczych, turystycznych i
kulturowych Gminy Iwkowa.
2. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w
Iwkowej, OSP Porąbka Iwkowska.
3. Termin rajdu: 10 lipca 2021 r. tj. sobota.
4. Program rajdu:
 Przyjmowanie zgłoszeń – pisemnie lub
osobiście (GOK w Iwkowej), telefonicznie
(14 68 44 307), e-mail (gokiwkowa@op.pl)
– do 2.07.2021 r. lub osobiście w dniu
rajdu. Rejestracja – centrum Iwkowej –
00
45
godz. 15 - 15
00
 Start – godz. 16 . Przejazd na trasie:
1.

Centrum Iwkowej – Iwkowa skrzyżowanie w stronę kościoła – Iwkowa skrzyżowanie koło „Orlika”
lewa strona – Iwkowa Nagórze skrzyżowanie z drogą gminną – Iwkowa Nagórze skrzyżowanie Iwkowa
Nagórze (ostatni przystanek) – Iwkowa Nagórze skrzyżowanie z drogą gminną – Iwkowa skrzyżowanie
koło „Orlika” – centrum Iwkowej – skrzyżowanie przy moście w stronę Wojakowej – Porąbka
Iwkowska skrzyżowanie w stronę Wojakowej – Wojakowa skrzyżowanie za kościołem w stronę
Dobrociesza – Dobrociesz skrzyżowanie Iwkowa-Wojakowa w stronę Kątów – Kąty rondo IwkowaMichalczowa w stronę Iwkowej – Porąbka Iwkowska – Iwkowa skrzyżowanie w stronę piekarni –
parking przy kościółku w centrum Iwkowej - długość ok. 25 km.


5
6
7

00

Meta – Centrum Iwkowej – około godz. 18 – posiłek (bezpłatny dla wszystkich uczestników)
30
Losowanie oraz wręczanie nagród – po przyjeździe z trasy rajdu o godz. 18 .
Uczestnictwo: indywidualne lub drużynowe – UDZIAŁ W RAJDZIE JEST BEZPŁATNY (bez wpisowego).
Punktacja: punktowane będzie zaliczenie całej trasy rajdu, potwierdzone na wszystkich punktach kontrolnych: start,
dwa punkty na trasie, meta). Rajd nie jest wyścigiem i odbywa się bez rywalizacji czasowej.
Nagrody: wszyscy uczestnicy rajdu, którzy zaliczą całą trasę (potwierdzoną na punktach kontrolnych) wezmą udział w
losowaniu nagrody głównej – Pucharu Złotego Bicykla oraz nagrody specjalnej – roweru górskiego. Oprócz
tego wśród uczestników rajdu wyróżnieni i nagrodzeni zostaną (w przypadku wystąpienia identycznych liczb przy
porównaniu uczestników zadecyduje losowanie):

- najmilsza (najstarsza) uczestniczka (kobieta) rajdu oraz najmilszy (najstarszy)
uczestnik rajdu (mężczyzna)
- najmłodszy uczestnik rajdu jadący samodzielnie (chłopiec)
- najmłodsza uczestniczka rajdu jadąca samodzielnie (dziewczynka)
8

9

Organizacja rajdu:
 Uczestnicy rajdu pilotowani będą przez samochód terenowy OSP Porąbka Iwkowska lub inny pojazd
wyznaczony przez organizatora. W rajdzie uczestniczy samochód ratownictwa medycznego z wykwalifikowanym
ratownikiem. Każdy uczestnik rajdu musi bezwzględnie znajdować się w peletonie prowadzonym i zamykanym
przez straż (organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za osoby, które nie zastosują się do tych wymagań).
 Przed rajdem należy sprawdzić stan techniczny swojego roweru. Dzieci biorące udział w rajdzie muszą
bezwzględnie posiadać ochronę głowy (kask). Wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni na czas trwania rajdu.
 Przed rozpoczęciem rajdu należy zgłosić się do organizatora (stoisko GOK) po odbiór Karty RRR (do
potwierdzania na punktach kontrolnych).
 Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia – wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział
w rajdzie. Dzieci poniżej 13 roku życia – oprócz zgody rodzica, wymagany opiekun podczas rajdu.
Informacje dodatkowe:
 Rajd będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną
ostrożność, znać i przestrzegać przepisy ruchu drogowego.
 Dane osobowe i wizerunkowe – wszystkie dane podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych
osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe zawodników dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom
trzecim. Zawodnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 101 poz.926) oraz udziela Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Iwkowej nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z
jego wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie,
utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć w materiałach oraz na stronie internetowej gminy.
 W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych organizator może poprowadzić rajd alternatywną trasą.

