REGULAMIN
Rajdów Rowerowych podczas inauguracji sezonu turystycznego wraz z
otwarciem Wiślanej Trasy Rowerowej w województwie kujawsko-pomorskim,
Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Włocławek,
10.05.2014 r.
I. Organizator Rajdów: STS TIMING, ul. Szafranowa 6, 87-100 Toruń, na zlecenie
województwa kujawsko-pomorskiego.
II. Cele Rajdu:
1. promocja jazdy rowerem jako formy rekreacji,
2. promocja Wiślanej Trasy Rowerowej i turystyki rowerowej,
3. propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu
życia.
III. Termin Rajdów: 10.05.2014 r. (sobota), start – godzina 11
IV. Organizacja Rajdów
1. Trasa i przebieg:
Bydgoszcz:
Start i meta: Stadion przy ul. Sielskiej w Fordonie
Przebieg: ul. Sielska , ul. Mączna, ul .Bydgoska, ul. Kapeluszników, ul. Rybaki, dalej drogą
gruntową do wału, wał przeciwpowodziowy ( ścieżka rowerowa ok.3km) do Wodociągów,
nawrót do ul. Geodetów, ul. Komorowskiego, ul. Swobodna, ul. Piłsudzkiego, ul. Cechowa,
ul. Pielęgniarska do ul. Wyzwolenia , w prawo w ul. Saską do ul. Ametystowej i ul. Sielska.
Grudziądz:
Start – plac przy Straży Pożarnej na Osiedlu Rządz,
Meta - al. Królowej Jadwigi.
Trasa przejazdu: ulicą Konstytucji 3 Maja, dalej ul. Zachodnią, ulicą Chełmińską (drogą
rowerową), droga rowerowa skręca w lewo między skrzyżowaniami z Wiejską i Bydgoską,
dalej ścieżką rowerową w stronę ulicy Heweliusza, gdzie przecina ul. Kalinkową i prowadzi
wzdłuż Wisły wzdłuż ul. Wiślanej i dalej ul. Portowej aż do al. Królowej Jadwigi.
Toruń:
Start: Plac przed ZS nr 28, ul. Przy Skarpie,
Meta : Rynek Nowomiejski,
Przebieg: ul. Przy Skarpie, drogą rowerową wzdłuż Szosy Lubickiej, drogą rowerową i ul.
Winnica ul. Traugutta, ul. Warszawska, ul. Św. Katarzyny, Rynek Nowomiejski.
Włocławek:
Start: parking przy byłych Zakładach URSUS (ul. Przemysłowa),
Meta : Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Przebieg: ul. Przemysłowa, ul. Rybnicka, ul. Graniczna, ul. Leśna, ul. Okrężna, ul. Łęgska, ul.
Ogniowa, Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego.
2. Nagrody:
1. pierwszych 200 osób dorosłych i pierwszych 50 dzieci, które zarejestrują się na Rajd,
otrzyma koszulkę,
2. najliczniejsze zgłoszone grupy w każdym mieście zostaną nagrodzone Pucharem
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

3. bezpośrednio po Rajdzie w każdym z miast odbędzie się piknik promujący
inaugurację Wiślanej Trasy Rowerowej. Piknik będzie trwał do godziny 17. W czasie
trwania każdego pikniku będziemy losowali wśród uczestników Rajdu
(identyfikowanych po numerach startowych) następujące nagrody: zestaw składający
się z kasku rowerowego i bidonu (8 zestawów w każdym mieście) oraz nagrodę
główną – rower w każdym mieście. Warunkiem ich zdobycia jest obecność na pikniku
w chwili losowania i osobisty odbiór nagrody (w przypadku roweru wiąże się to z
podpisaniem oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
3. Pakiety startowe
1. uczestnicy Rajdu w liczbie do 4000 (decyduje data rejestracji) otrzymują od
Organizatora nieodpłatne pakiety startowe, w których skład wchodzi: mapa Wiślanej
Trasy Rowerowej, folder promocyjny Wiślanej Trasy Rowerowej, smycz, opaska
odblaskowa, numer startowy oraz talon na posiłek regenerujący (grochówka, bułka
pszenna oraz woda mineralna niegazowana), posiłek będzie do odbioru na mecie
Rajdu w specjalnie oznaczonych namiotach wydawczych,
2. pakiety startowe będą do odbioru przez zarejestrowanych uczestników w punkcie ich
odbioru na starcie Rajdu w dniu 10 maja 2014 r. od godziny 9 do 11.
V. Warunki uczestnictwa:
1. prawidłowe wypełnienie kart zgłoszeniowych – zgłoszenia będą odbywać się drogą
elektroniczną pod adresem http://www.sts-timing.pl/otwarcieszlaku/ lub za pomocą
karty zgłoszeniowej indywidualnej, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu, oraz dla zorganizowanych grup poprzez przekazanie Organizatorowi
prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2014 roku, do godz. 17.
Prawidłowo wypełnione karty zgłoszeniowe należy wysłać na adres info@ststiming.pl,
2. osoby niepełnoletnie, a mające ukończone 15 lat, muszą przedstawić pisemną zgodę
(kartę zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w Rajdzie,
3. osoby poniżej 15. roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica
lub opiekuna prawnego,
4. posiadanie przez uczestników Rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się
rowerem,
5. posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu
drogowego,
6. uczestnictwo w Rajdzie jest nieodpłatne.
VI. Zasady zachowania uczestników Rajdów:
Rajdy będą odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą
zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy
Rajdu zobowiązani są do:
1. przestrzegania Regulaminu Rajdu,
2. podporządkowania się decyzjom kierownictwa Rajdu oraz poleceniom osób
kierujących ruchem,
3. zachowania charakteru rekreacyjnego Rajdu i nieorganizowania współzawodnictwa
sportowego, w tym wyścigów,
4. posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi

przepisami,
poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i ścisłego wykonywania
poleceń służb porządkowych i ratowniczych,
6. jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy
zachowaniu ostrożności.
5.

Na trasie zabrania się:
1.
2.
3.
4.
5.

spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych,
indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna przez osoby do 15. roku życia,
głośnego zachowywania się,
zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

VII. Odpowiedzialność organizatora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w
czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich,
organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za
szkody wyrządzone przez uczestników,
organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
organizator zapewnia ubezpieczenie Rajdów (OC i NNW),
organizator zapewnia obecność ratowników medycznych na trasie przejazdu,
przejazd zabezpieczany jest przez policję i straż miejską, a także przez służbę
porządkową organizatora,
przed wyruszeniem kierownik Rajdu omówi trasę przejazdu z uwzględnieniem
miejsc niebezpiecznych i stwarzających zagrożenia.

VIII. Postanowienia końcowe:
1.

2.
3.

wszyscy uczestnicy – startując w Rajdzie – wyrażają zgodę na publikację ich
wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w
materiałach promocyjnych organizatora, oraz biorą w nim udział na własną
odpowiedzialność,
udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
Regulaminu,
ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych
decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną, nieznajomość regulaminu nie zwalnia
uczestnika od jego przestrzegania.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjmuję nagrodę przyznaną mi w konkursie
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa konkursu)

zorganizowanym w ramach ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa wydarzenia/imprezy)

Jednocześnie wyrażam zgodę na potrącenie z nagrody pieniężnej kwoty
zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody pieniężnorzeczowej i przekazanie go przez Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do właściwego Urzędu Skarbowego.

Dane laureata:
Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………
data, czytelny podpis

