
R E G U L A M I N

III JESIENNY RAJD ROWEROWY 

1.Uczestnictwo: W rajdzie mogą brać udział  wszyscy  chętni bez względu na wiek
          i płeć z własnym, sprawnym technicznie  rowerem. Dzieci do lat 10 obowiązkowo 
         w kaskach i  pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Młodzież w wieku 11-17 lat 
         może brać  udział z pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. U wszystkich 
         uczestników mile widziane kaski.

2.Organizator:   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w  Działdowie.

3.Termin i miejsce:   niedziela,  30.09.2018r. start godzina  1100  z pl. A .Mickiewicza.
Trasa rajdu biegnie ulicami Działdowa: Pl. Mickiewicza,  Poprzeczna, Pl. 1-go Maja, 
Kochanowskiego, Osiedleńcza, Księżodworską i dalej przez miejscowości Księży 
Dwór, Kurki, Bursz, Wierzbowo, Narzym, Wierzbowo, Bursz, Kurki, Kisiny . Wjazd 
do Działdowa ul. Mławską  i dalej ul. Wolności, Parkową do parku HDK - ok 1340.      

4.Program imprezy: W połowie trasy w miejscowości Narzym będzie  15 
minutowy postój. Po przejechaniu trasy jw.  uczestnicy  przyjeżdżają do parku HDK.
W parku  na uczestników rajdu czekają kiełbaski z grilla i napoje. W trakcie posiłku
będą  rozlosowane nagrody.      

5.Nagrody: Otrzymają losowo wybrani uczestnicy rajdu. W losowaniu nagród głównych  
              (dwóch rowerów) mogą brać udział uczestnicy, którzy samodzielnie przejechali całą 

trasę rajdu. 

6.Uwagi końcowe:
- za rzeczy zaginione organizator nie  bierze odpowiedzialności,
- organizator zapewnia opiekę ratowników medycznych w czasie trwania rajdu,
- uczestnicy rajdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania dyscypliny 

i poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w czasie rajdu,
- kolumna rajdu będzie pilotowana i zabezpieczana przez dwa radiowozy policyjne 

i samochód straży miejskiej,
- organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NW). Zawodnik, jeśli nie posiada takiego 
ubezpieczenia w miejscu nauki lub pracy, może się ubezpieczyć we własnym 
zakresie. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC),

- udział uczestnika w rajdzie oznacza, że zapoznał się z regulaminem i będzie 
przestrzegał jego zasad, a także będzie stosował się do poleceń i uwag 
organizatorów,

- we wszystkich innych sprawach nie objętych  niniejszym regulaminem
decydować  będzie organizator.


