Regulamin
Rajd rowerowy „ Tour de Lubelskie”
25 lipca 2021 r.

1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury im. R. Kapuścińskiego w Pawłowie,
Powiat Chełmski, Gmina Rejowiec Fabryczny
2. Partner: Województwo Lubelskie – „Lubelskie Smakuj Życie”, Tour de Pologne
3. Patronat: Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk
4. Patronat honorowy: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
5. Patronat medialny: Super Tydzień Chełmski, Radio Bon Ton
6. Celem wydarzenia jest promocja turystyki rowerowej w regionie, promocja
i upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych wśród
mieszkańców Powiatu Chełmskiego, kształtowanie emocjonalnych więzi ze swoim
regionem, integracja społeczności w regionie, promocja miejsc atrakcyjnych turystycznie
Powiatu Chełmskiego oraz promocja 78. Wyścigu kolarskiego Tour de Pologne.
7. Udział w Rajdzie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Regulamin
dostępny jest na Starcie Rajdu, stronach internetowych organizatorów www.ug.rejowiec.pl;
www.powiatchelmski.pl oraz ich serwisach społecznościowych.
8. Termin i miejsce Rajdu: 25.07.2021 r.
Zbiórka g.1100 Rynek w Pawłowie
Start – g.12 00
Meta: do godziny 15 00 – Pawłów - ul. Szkolna (przy skwerze za budynkiem GOK).
9. Trasa Rajdu około 35 km: Pawłów – Krasne – Zalesie Krasieńskie – Gołąb – Liszno –
Liszno Kolonia – Leszczanka – Liszno Kolonia – Kanie Stacja – Kanie – Krasne – Pawłów.
10. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
11. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest dokonanie zgłoszenia telefonicznego pod
nr 663 631 430 do dnia 19.07.2021 r. do godz.1500, poprzez podanie imienia, nazwiska oraz
roku urodzenia. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

12. Udział w Rajdzie dzieci do lat 12 tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, nieletni
powyżej 12 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział
w Rajdzie.
13. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
14. Każdy uczestnik w dniu Rajdu na Starcie zobowiązany jest do wpisania się na listę
uczestników Rajdu,
pobrania Karty startowej z mapką trasy Rajdu oraz
okolicznościowej koszulki.
15. Warunkiem ukończenia Rajdu jest przejazd w okolicznościowej koszulce i pobranie
potwierdzenia odwiedzenia 7 obiektów turystycznych na trasie przejazdu
w 6 miejscowościach. Lista obiektów wraz z ich zdjęciami i mapką - Załącznik nr 1.
16. Na Mecie uczestnicy po okazaniu kompletu zebranych na trasie potwierdzeń otrzymają
zaliczenie na Karcie startowej.
17. Każda ważna, czytelnie wypełniona Karta startowa weźmie udział w losowaniu
nagrody głównej (rower) i nagród pozostałych (akcesoria rowerowe).
18. Podczas imprezy zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego ok. 2 m od
pozostałych uczestników z wyjątkiem członków rodziny i osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym.
19. Osoby biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator Rajdu nie
ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez
uczestników Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Zalecana jest jazda
w kasku.
20. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy
zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i znajomości zasad ruchu
drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m.
21. Każdy uczestnik zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do
prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo
i spokojnie w szyku.
22. W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać, należy
kontrolować szybkość i hamowanie.
23. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.

24. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim dzieci nie
dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie Rajdu.
25. Zabrania się udziału w Rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków
odurzających lub psychotropowych.
26. Zabrania się zbaczania z trasy Rajdu.
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za
szkody wyrządzone przez uczestników.
28. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
29. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu rajdu ze względu
na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne, wytyczne Ministra
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w związku ze stanem epidemicznym w Polsce.
30. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do stosowania się do wszystkich zaleceń i wytycznych
ustalonych przez odpowiednie organy administracji rządowej i samorządowej w związku
z występowaniem stanu epidemii.
31. Podczas Rajdu organizator gwarantuje: pierwszą pomoc medyczną, zabezpieczenie
trasy Rajdu w newralgicznych miejscach przez Policję oraz Straż, wodę mineralną,
na Mecie Rajdu poczęstunek, atrakcje dla dzieci – dmuchańce i inne, występy
zespołów śpiewaczych z Gminy Rejowiec Fabryczny.
32. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem,
decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.
33. Wykaz załączników:
1) Załącznik nr 1 - Lista obiektów wraz ze zdjęciami obiektów i mapką;
2) Załącznik nr 2 - Lista uczestników Rajdu;
3) Załącznik nr 3 - Karta startowa z oświadczeniem i klauzulą informacyjną;
4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika Rajdu z klauzulą informacyjną.

Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione!!!

