REGULAMIN
Rodzinny EkoRajd Rowerowy

„ZIELONA SZPRYCHA”
ROWEREM W NATURĘ 2000
ROZDZIAŁ I
CEL RAJDU
1. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych
Gminy Nowogard.
2. Promowanie aktywnego spędzania czasu.
ROZDZIAŁ II
ORGANIZATOR RAJDU
1.
2.
3.
4.

Nadleśnictwo Nowogard
Nowogardzkie Stowarzyszenie 4x4 „Off Road Factory”
Liga Ochrony Przyrody oddział Nowogard
Nowogardzki Dom Kultury
ROZDZIAŁ III
PARTNERZY

1.
2.
3.
4.

Urząd Miejski w Nowogardzie
Starostwo Powiatowe w Goleniowie
Komisariat Policji w Nowogardzie
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Nowogardzie

ROZDZIAŁ IV
TERMIN RAJDU
13.06.2015 r. (sobota), godzina 10.00
ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA RAJDU
1. Zbiórka:
Nowogardzki Dom Kultury
PL. Wolności 7
godz.10.00
2. Trasa Rajdu podzielona jest na etapy:
 etap I Start – Nowogardzki Dom Kultury Pl. Wolności 7 – Karsk – Dąbrowa – Olszyca
- Zielona Kuźnia w Płotkowie
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etap II Odkrywanie najciekawszych zakątków przyrodniczych i krajobrazowych tej
części Puszczy Goleniowskiej – na terenie Natura 2000, gdzie pracownicy Lasów
Państwowych oraz wolontariusze LOP zapoznają nas z tajemnicą najciekawszych
miejsc i okazów przyrodniczych
etap III Start Zielona Kuźnia w Płotkowie – Czermnica – Strzelewo – Świerczewo Nowogard
dla potrzebujących pomocy medycznej lub technicznej Organizator przygotuje
specjalny samochód techniczny.
ROZDZIAŁ VI
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Każdy uczestnik przed startem w Rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać
się z Regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej
organizatora www.ndk.pl lub w jego siedzibie.
2. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia do dnia 11.06.2015 r. do siedziby
Organizatora wypełnionej Karty Zgłoszenia, która stanowi załącznik do regulaminu
(dotyczy osoby pełnoletniej i osoby nieletniej).
Zgłoszenia rejestrowane będą również w dniu Rajdu (13.06.2015 r.) od 8:30 do
9:45 w holu NDK.
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
3. Posiadanie przez uczestników Rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się
po drogach.
4. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę
(Karta Zgłoszenia) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w Rajdzie.
5. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica
lub opiekuna.
6. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
7. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

ROZDZIAŁ VII
ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU
Rajd będzie 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 oraz obowiązkowego podporządkowania się
decyzjom kierownictwa Rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci
nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie Rajdu.
3. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
4. Posiadanie
sprawnego
technicznie
roweru,
wyposażonego
zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego.
5. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
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6. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym
do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo
i spokojnie w szyku.
7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy
kontrolować szybkość i hamowanie.
8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się
o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej
zasygnalizowany.
9. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza
jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
10. Przed wyruszeniem kierownik Rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem
miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
11. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Uwaga: na wypadek niepogody prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.
Na trasie zabrania się:
1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
3. Niszczenia przyrody.
4. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.
5. Głośnego zachowywania się.
6. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatora.
ROZDZIAŁ VIII
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe
w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Udział w Rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje
na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych
na trasie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy
i za szkody wyrządzone przez uczestników.
4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
5. Organizator przewiduje atrakcje:
 ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 prelekcje nt. Natury 2000
 stoisko przyrodnicze
ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz
w materiałach promocyjnych Organizatora.
2. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
Regulaminu.
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3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych
decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia
uczestnika od jego przestrzegania.
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