REGULAMIN rajdów rowerowych w dniu 05.08.2018 r.
w ramach „Pierwszego Pionkowskiego Dnia Pszczoły”
w BARTNYM KĄCIE
Organizatorami Rajdów Rowerowych jest
Miasto Pionki i Gmina Pionki wraz
z współorganizatorami imprezy. Jeżeli Organizatorzy poszczególnych rajów nie wprowadzą
własnych regulaminów, to prosimy o kierowanie się następującymi zasadami:
1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się
z regulaminem. Udział w rajdzie oznacza akceptację regulaminu i nie wymaga pisemnego
potwierdzenia.
2. Rajdy rowerowe rozpoczynają się w punktach: Ogródek Jordanowski w Pionkach, przy
„Karczmie u Suchego” w Augustowie, kościół w Jedlni Kościelnej,
3. Do udziału w rajdach zapraszamy wszystkie osoby, dzieci i młodzież do 18 roku życia pod
opieką osoby dorosłej. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za podopiecznego.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów poruszania się po drogach, zasad
bezpieczeństwa i wykonywania poleceń organizatorów dotyczących organizacji rajdu.
5. Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
6. Uczestnicy rajdów wyrażają zgodę na utrwalanie i publikację wizerunku przez
Organizatorów w celach promocyjnych i archiwalnych.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU
Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione.
Rajd odbywać się będzie 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. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować
odległość miedzy rowerami 3-5 m.
4. 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.
5. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
6. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią,
na parkingu, łące lub polanie.
7. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

