REGULAMIN
II NOCNEGO RAJDU ROWEROWEGO
I. Organizatorzy:
Gubiński Klub Rowerowy „LUZ”, PTTK Oddział Miejski w Gubinie, przy współudziale GKR
„Bidon” i Gubińskiego Domu Kultury.
Sponsor – Rowery.ft  VERDONE autoryzowany dealer KROSS i KELLSS, Wałowice 74A, 66-620 Gubin
II. Cel Rajdu
Celem Rajdu jest:
- popularyzacja roweru jako środka transportu i turystyki rowerowej w „Dniu bez
samochodu”
- popularyzacja i upowszechnianie turystyki kolarskiej
- aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu
- propagowanie kulturalnego i bezpiecznego formy aktywnego wypoczynku na trasach
rowerowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Gubin
Rajd połączony będzie z konkursem na najbardziej pomysłowo oświetlony rower i
przebranego rowerzystę.
W skład jury konkursowego wchodzić będą:
- przedstawiciel GKR „Luz” PTTK Gubin,
- przedstawiciel GKR „ Bidon” Gubin,
- przedstawiciel Gubińskiego Domu Kultury.
Organizator wytypuje trzy najlepsze pomysły na najbardziej pomysłowo oświetlony i
ustrojony rower i rowerzystę:
- w kategorii – dzieci do lat 10,
- w kategorii - młodzież od 10 do 18 lat,
- w kategorii – pozostałe osoby
i nagrodzi je medalami i nagrodami rzeczowymi.
III. Termin i miejsce Rajdu
1. Rajd odbędzie się 22 września 2019 r. (niedziela)
2. Start - Plac im. Jana Pawła II (plac katedralny)

3. Meta – w trakcie uzgodnienia (w zależności od jakości oświetlenia)
4. Szczegóły Rajdu będą opublikowane na stronie internetowej organizatora
http://www.pttk.gubin.com.pl/
IV. Program Rajdu
Godz. 17.30 - Weryfkacja oświadczeń i zgłoszeń
Godz. 17.50 – Zapoznanie z regulaminem oraz trasą przebiegu Rajdu, podział na grupy
Godz. 18.00 - Start uczestników „II Nocnego Gubińskiego Rajdu Rowerowego”
Godz. 18.40 – 18.50 – odpoczynek i poczęstunek w m. Budoradz
Godz. 18.50 - odjazd w kierunku powrotnym do Gubina
Ok. godz. 20.00 - przyjazd do mety
Od godz. 20.00 – rozstrzygnięcie konkursu na „Najbardziej pomysłowo oświetlony i ustrojony
rower i rowerzystę”, wręczenie pamiątkowych medali i nagród rzeczowych.
Ok. godz. 21.00 – zakończenie „II Nocnego Gubińskiego Rajdu Rowerowego”
V. Trasa Rajdu
1. Optymalna długość trasy wynosi ok.14 km, którą każdy uczestnik powinien pokonać bez
większego wysiłku.
2. Rajd odbędzie się ścieżkami rowerowymi miasta i gminy Gubin za osobą/ami
prowadzącą/cymi Rajd
3. Trasę i przejazd Rajdu będą prowadzić i zabezpieczać członkowie GKR „LUZ” OM PTTK
Gubin oraz GKR „Bidon”
3. Trasa rajdu (opisowo):
Start: Plac im. Jana Pawła II (plac katedralny) – ścieżka rowerowa w kierunku Wyspy
Teatralnej - ścieżka rowerowa wzdłuż Nysy Łużyckiej w kierunku m. Budoradz – odpoczynek i
poczęstunek w m. Budoradz – powrót ścieżką rowerową wzdłuż Nysy Łużyckiej w kierunku
Gubina – ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Generała Sikorskiego
Meta: w trakcie uzgodnienia (w zależności od jakości oświetlenia)
VI. Warunki uczestnictwa
1. W Rajdzie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie - na własną odpowiedzialność.
2. Osoby niepełnoletnie, nieposiadające karty rowerowej biorą udział w rajdzie tylko w
towarzystwie rodzica/opiekuna.

3. Osoby niepełnoletnie, posiadające kartę rowerową mogą wziąć udział samodzielnie, pod
warunkiem posiadania pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego na uczestnictwo w
Rajdzie do pobrania ze strony: http://www.pttk.gubin.com.pl/ lub osobiście - w biurze OM
PTTK ul. Obrońców Pokoju 18, w każdą środę w godzinach 16.00 -18.00 lub w Gubińskim
Domu Kultury, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 -15.00.
4. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest posiadanie sprawnego i wyposażonego zgodnie z
przepisami roweru (szczególnie sprawne oświetlenie z przodu i z tyłu roweru) jak również
przestrzeganie prawa o ruchu drogowym.
Wskazane jest aby każdy uczestnik rajdu posiadał na sobie kamizelkę odblaskową i kask
rowerowy!
5. Mile widziane będzie jak największa ilość elementów odblaskowych i świecących oraz
sygnałów dźwiękowych.
6. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe z winy
uczestników lub osób trzecich. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą
rodzice/opiekunowie prawni.
VII. Zgłoszenia do Rajdu:
1. Najpóźniej do dnia 19 września 2019 r.:
- osobiście - w biurze OM PTTK ul. Obrońców Pokoju 18, w każdą środę w
godzinach 16.00 -18.00,
- telefonicznie – tel. 691 550 702
2. W dniu Rajdu tj. 22 września 2019 roku w miejscu startu ( plac im. Jana Pawła
II (plac katedralny ) od godz. 17.30 – 18.00
3. W zgłoszeniu prosimy o podanie: imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika
Rajdu;
4. Osoby niepełnoletnie, posiadające kartę rowerową, muszą dostarczyć
oświadczenie/pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w Rajdzie
(oświadczenie do pobrania ze strony http://www.pttk.gubin.com.pl/ lub
osobiście - w biurze OM PTTK ul. Obrońców Pokoju 18, w każdą środę w
godzinach 16.00 -18.00 lub w Gubińskim Domu Kultury, od poniedziałku do
piątku w godzinach 08.00 -15.00.
VIII. Zasady poruszania się rowerami w czasie trwania rajdu
1. Wszyscy uczestnicy rajdu będą podzieleni na maksymalnie 15-sto osobowe grupy,
oznakowane kolorami.
2. Każdej grupie będzie przewodziła osoba prowadząca i osoba zamykająca grupę.
3. Wszyscy uczestnicy rajdu jadą za osobą prowadzącą, która nadaje prędkość i kierunek
jazdy, jadąc w zwartej grupie, przy zachowaniu bezpiecznego odstępu od
poprzedzającego rowerzysty.
4. Jazda w grupie zwartej w zorganizowanej kolumnie nie zwalnia poszczególnych
rowerzystów od przestrzegania obowiązujących przepisów drogowych.

5. Każdy z uczestników rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie
dostosowanej do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności i
bezpiecznego odstępu.
6. Podczas Rajdu należy bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym.
Uczestnicy nieprzestrzegający prawa o ruchu drogowym będą dyskwalifkowani z Rajdu
IX. Postanowienia końcowe
1. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
2. Uczestnictwo w Rajdzie wiąże się z akceptacją w/w regulaminu.
3. Uczestnik Rajdu przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem
fzycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami.
4. Zgłoszenie do Rajdu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień
ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Rajdzie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to
ryzyko, startując wyłącznie na własną odpowiedzialność.
3. Uczestnictwo w Rajdzie wiąże się z wyrażaniem zgody Uczestników Rajdu na
wykorzystanie w celach marketngowych zdjęć, nagrań flmowych oraz wywiadów.
X. Kontakt
1. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Oddział Miejski w Gubinie
ul. Obrońców Pokoju 18, 66-620 Gubin w każdą środę w godz. 16.00 do
18.00;
2. nr tel. kontaktowego organizatora Rajdu – 691 550 702

