
REGULAMIN

I.  DZIECIĘCEGO
RAJDU ROWEROWEGO 2022

ORGANIZATOR: PTTS Beskid Śląski w Republice Czeskiej

CEL: Propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego rodzinę, promocja
turystyki rowerowej, poznanie walorów krajoznawczych gmin Nawsie, Gródek i Bystrzyca

UCZESTNICTWO: Prawo startu mają uczestnicy dysponujący sprawnym i wyposażonym zgodnie
z przepisami rowerem. Dzieci startują w kaskach rowerowych oraz pod opieką osób dorosłych.

TRASA: Nawsie – Gródek – Bystrzyca

START: W sobotę 10 września 2022 w Nawsiu – Boisko piłkarskie (https://mapy.cz/s/babagamedo).
Pierwsza grupa (rodzina lub jej część) o godz 10.00, dalsze w 5 min. odstępach.

DOJAZD NA START: Rowerem, samochodem albo pociągiem – przedział dla rowerów znajduje się
w pierwszym i ostatnim wagonie.

META: Bystrzyca, park koło Domu Polskiego od 11.30 do 14.00. Na mecie będą przygotowane
konkursy oraz rozdane nagrody.

ZGŁOSZENIA: Obowiązuje uprzednie zgłoszenie. Dodatkowo w dniu imprezy w miejscu startu
(do wyczerpania świadczeń).  W razie niesprzyjającej pogody spotkanie od 11.30 przy Domu Polskim
w Bystrzycy.

WPISOWE: 200 Kč od osoby dorosłej na częściowe pokrycie kosztów imprezy. Dzieci nieodpłatnie.

ŚWIADCZENIA: Pamiątka rajdowa dla dzieci. Ciepły raut na mecie dla wszystkich uczestników i
gości – członków rodziny.



TRASA: Przejazd w jedną stronę ok. 9 km. Trasa prowadzi drogami asfaltowymi, żwirowymi i
leśnymi. Uczestnicy rajdu pokonają trasę według instrukcji organizatorów. Powrót indywidualny. W
drodze 13 różnych zadań do wykonania, koniecznie trzeba skorzystać z wszystkich placów zabaw
w drodze. Ominięcie zadania nie prowadzi do dyskwali�kacji, punkty za pominięte, niewykonane
zadania nie będą naliczane.

UWAGI ORGANIZACYJNE:
Obowiązkowe są kaski rowerowe dla wszystkich uczestników. Uczestnicy rowerowego rajdu jadą
samodzielnie, na własną odpowiedzialność. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania
przepisów ruchu drogowego oraz poleceń organizatorów.

Uczestnictwo dzieci jest dozwolone pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
Zgłoszenie i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania
imprezy.

W sprawie problemów technicznych prosimy o natychmiastowe zgłoszenie do organizatorów
pod numer tel. 724 329 836.

RAJD JEST WSPÓŁFINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW Gminy Bystrzyca.

Dziękujemy!


