REGULAMIN
12 NAKIELSKIEGO ROWEROWEGO RAJDU NIEPODLEGŁOŚCI
1. Organizatorami są:
•

Nakielski Sport Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią,

•

Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią,

•

Klub Turystyki Rowerowej „Żegluga” Nakło.

2. Rajd jest formą uczczenia Narodowego Dnia Niepodległości.
3. Zbiórka uczestników:
- godzina 9:00 pod Pomnikiem Wdzięczności Wojsku Polskiemu na Rynku w Nakle nad
Notecią,
- start godzina 9:15.
4. Trasa:
Długość trasy wynosi ok. 40 km i prowadzi przez Nakło nad Notecią (Rynek),
Kowalewko, Samostrzel, Anieliny, Nakło nad Notecią.
•

Start godz. 915,

•

Podczas rajdu zaplanowane są postoje, w trakcie których zostanie przybliżona
historia okolicznych zabytków.

5. Udział w rajdzie jest płatny w kwocie 30,00 zł. Wpisowe płatne gotówką w siedzibie Spółki
Nakielskiego Sportu, ul. K. Wielkiego 21, 89-100 Nakło nad Notecią lub przelewem na nr
konta w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią: 29 8179 0009 0001 2188 2000 0010.
W przypadku wycofania się z rajdu wpisowe nie ulega zwrotowi (wyjątek stanowi pkt. 21).
6. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica
lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
7. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub
opiekuna.
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem rajdu i do jego
przestrzegania.
9. Podpisaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), oświadczenie dot. RODO oraz stanu zdrowia
(załącznik nr 2) oraz potwierdzenie przelewu należy dostarczyć do siedziby Spółki lub na
adres e-mail: weronika.marzynska@nakielskisport.pl do dnia 09.11.2021 r.
10. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania dętki zapasowej do swojego roweru.
11. Zalecana jest jazda w kasku.

12. Organizatorzy gwarantują drobny poczęstunek oraz okolicznościowy medal za udział
w rajdzie rowerowym.
13. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody (zdrowotne
i materialne) poniesione przez uczestnika, jak i spowodowane przez niego w trakcie rajdu.
15. Uczestnicy

są

objęci

dodatkową

zbiorową

formą

ubezpieczenia

od następstw

nieszczęśliwych wypadków w trakcie rajdu.
16. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
17. Rajdem kierują wyznaczone przez Organizatora osoby funkcyjne, natomiast uczestnicy
są zobowiązani do wykonywania poleceń tych osób.
18. Wprowadza się limit uczestników wynoszący 45 osób. Rajd odbywa się w trzech grupach
po 15 os. w każdej grupie.
19. Uczestników zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:
•

zabrania się wyprzedzania w trakcie jazdy osoby prowadzącej rajd,

•

obowiązuje jazda w kolumnie („gęsiego”),

•

rajd prowadzi i zamyka wyznaczona przez Organizatora osoba,

•

uczestnicy podczas poruszania się zachowują bezpieczny dystans między sobą.

20. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.
21. Jeśli uczestnik, który wcześniej dokonał zapisu, zaobserwuje u siebie objawy choroby,
zaleca się, aby pozostał w domu i poinformował o tym Organizatorów do godz. 9.00 w dniu
wydarzenia. W powyższej sytuacji istnieje możliwość zwrotu wpisowego.
22. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
23. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje wykluczenie z rajdu i obowiązek odłączenia się
z kolumny rowerzystów.

