VI edycja majówki rowerowej - 1 maja 2018 r.
I. Organizator:
Burmistrz Wyszkowa
II. Współorganizator:
Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
III. Współpraca:





Klub Przyjaciół Wyszkowa
Leśna Szkoła
Wyszków Moje Miasto
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida

IV. Cel majówki rowerowej:



Popularyzacja i upowszechnianie aktywnych form wypoczynku i bezpiecznego poruszania się
na rowerze.
Promocja walorów turystycznych i krajoznawczych Wyszkowa i okolic.

V. Miejsce startu, długości tras , godziny zbiórek, meta
1 maja 2018 r. ze Skweru Jana Pawła II (przy Sanktuarium Św. Idziego),






45 km – godz.
35 km – godz.
25 km – godz.
20 km - godz.

9:00 (uczestnicy od 14. roku życia )
9:30
10:00
10:30 (rodziny z dziećmi, seniorzy)

zbiórka uczestników na poszczególnych trasach, minimum 15 minut przed startem,
o godzinie 15:00 w parku Karola Ferdynanda Wazy zakończenie VI edycji majówki rowerowej
(ciepły posiłek).
Uwaga!!!
W przypadku niesprzyjającej pogody lub innych wydarzeń zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu
uczestników majówki, impreza może zostać odwołana przez Organizatorów.

Naszym celem jest udana, przyjemna i bezpieczna wycieczka rowerowa, dlatego bardzo
prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz jego przestrzeganie.

Regulamin VI edycji majówki rowerowej 2018
Uczestnictwo w VI edycji majówki rowerowej jest dobrowolne. Uczestnikami majówki rowerowej będą
tylko te osoby, które zapoznały się z regulaminem i własnoręcznym podpisem potwierdzą na liście
startowej, że akceptują i zobowiązują się do postępowania zgodnego z regulaminem oraz biorą udział
w majówce rowerowej na własną odpowiedzialność.
1. W przypadku młodzieży poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego poprzez złożenie podpisu na liście startowej.
2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy i inne mienie będące własnością
uczestników majówki rowerowej , które zostało zgubione, zniszczone lub skradzione.
3. Rajd rozpoczyna się i kończy w miejscach i czasie określonym przez organizatorów.
4. Rajd na wybranym dystansie prowadzą przewodnicy, którzy dyktują tempo oraz wybierają
trasę.
5. Przewodnika rajdu nie wolno wyprzedzać.
6. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników rajdu obok siebie, chyba że poruszają się w terenie
niezabudowanym a szerokość jezdni wynosi 6 metrów i nie zbliża się inny pojazd.
7. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie:
2, 3 metry ale nie więcej niż 5 metrów.
8. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
9. Przewodnikom rajdu należy zgłosić: awarię roweru, wypadek, czas na odpoczynek, postój
wynikający z innych okoliczności.
10. Organizatorzy rajdu zapewniają: wybór trasy o jak największym stopniu bezpieczeństwa pod
kątem ruchu drogowego, pomoc przy drobnych naprawach sprzętu rowerowego, udzielenie
pierwszej pomocy, a w razie konieczności powiadomienia stosownych służb ratunkowych.
11. Podczas rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i zażywania środków
odurzających. Palenie papierosów jest dopuszczalne tylko w czasie postoju, z dala od osób
trzecich.
12. Uczestnicy rajdu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, sprawny rower wyposażony
w działające hamulce, światełka odblaskowe, lampki, zamknięcie. Zaleca się zabranie ze sobą
kurtki przeciwdeszczowej, kamizelki odblaskowej, napojów (wody mineralnej) oraz suchego
prowiantu.
13. Uczestnicy rajdu zobowiązani są znać i stosować się do przepisów wynikających z Kodeksu
Ruchu Drogowego.
14. Uczestnicy rajdu , którzy zechcą odłączyć się od grupy lub zakończyć rajd wcześniej, powinni
ten fakt zgłosić przewodnikom grupy.
15. Organizatorzy nie zapewniają transportu osobom, które zrezygnują z rajdu, uszkodzą rower
do stopnia uniemożliwiającego kontynuację podróży, a także z uwagi na warunki
atmosferyczne.
16. Organizatorzy przewidują jazdę po terenach leśnych i sugerują zwrócić uwagę na gałęzie
i wystające korzenie, które mogą być powodem kolizji i uszkodzenia roweru.
17. Podczas postojów należy szanować przyrodę.
Postanowienia końcowe
Uczestnicy majówki rowerowej biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Organizatorzy
nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wynikłe
przed, w czasie imprezy lub po jej zakończeniu.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub
skradzione w trakcie imprezy.
Wszyscy uczestnicy majówki wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków utrwalonych
w formie fotografii lub zapisu wideo i wyrażają zgodę na rozpowszechnianie w dowolnej formie
oraz wpisanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji w prasie i na stronach
internetowych. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
Udział w rajdzie jest bezpłatny
Życzymy mile spędzonego wolnego czasu.

