R E G U LA M I N
IX RAJDU ROWEREM PO KSIĄŻKĘ
§ 1 ORGANIZATORZY
1. Organizatorem rajdu jest Gminny Ośrodek Kultury im. Wł. Reymonta w Kołaczkowie.
2. Współorganizatorem rajdu jest Rada Gminna Zrzeszenia LZS w Kołaczkowie.
§ 2 CEL RAJDU
1. Popularyzacja czytelnictwa.
2. Integracja lokalnego środowiska.
3. Pogłębianie i wzmacnianie osobistego zaangażowania w poprawę zdrowia i kondycji fizycznej.
4. Propagowanie wśród mieszkańców gminy zachowań proekologicznych oraz bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
5. Promocja walorów krajoznawczych Gminy Kołaczkowo.
§ 3 TERMIN I TRASA PRZEJAZDU
1. Rajd odbędzie się 1 maja. Start w Grabowie Król. (sprzed biblioteki). Początek rajdu o godz.
11:00.
2. Trasa rajdu – Grabowo Król. (biblioteka), Sokolniki (biblioteka), Borkowo-Gorazdowo (punkt
kontrolny), Borzykowo (biblioteka), Wszembórz, Kołaczkowo (plac Reymonta przy pałacu).
3. Szczegółowa trasa rajdu widoczna jest na mapce, którą otrzyma każdy uczestnik rajdu.
§ 4 WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Uczestnikiem rajdu może być każda osoba posiadająca sprawny technicznie rower.
2. Osoba nieletnia może brać udział w imprezie tylko pod stałą opieką osoby dorosłej.
3. Wpisowe od uczestnika wynosi 6 zł (bon żywnościowy). Organizator przewidział limit
uczestników – 200 osób. Zgłoszenia (imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz wpisowe)
przyjmowane będą wyłącznie do 25 kwietnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczkowie
(nie ma możliwości zapisów na starcie).
4. Z wpisowego zwolnione są dzieci do lat 5 (włącznie).
5. W przypadku wycofania się uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.
6. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ponosi wszystkie
konsekwencje spowodowanych przez siebie zdarzeń. Organizator nie ubezpiecza rajdu.
7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa
o ruchu drogowym, a w szczególności zakazu kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu.
§ 5 SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY
1.Uczestnicy gromadzą się na starcie w Grabowie Królewskim. Tam nastąpi powitanie i otwarcie
rajdu. Uczestnicy po potwierdzeniu obecności otrzymają regulamin rajdu, mapkę z trasą rajdu
z wyszczególnionymi punktami miejsc niebezpiecznych, regulamin poruszania się po drogach oraz
kartę uczestnika.
2.Na trasie rajdu odbywają się konkurencje rekreacyjno-sportowe: slalom na czas (Sokolniki), rzut
rzut kośćmi (Gorazdowo), rzut lotką do celu (Borzykowo). Uczestnik może startować tylko
w jednej wybranej konkurencji na trasie rajdu.
3.Na punkcie kontrolnym należy zwrócić kartę uczestnika z odpowiedziami na zadane pytania.
Karty z konkursu wiedzy zostaną sprawdzone i szczęśliwcy zostaną nagrodzeni pozycjami
książkowymi.
4.Trzech najlepszych uczestników w poszczególnych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych
otrzymuje upominki.
5. Organizator przewidział nagrody za ukończenie rajdu do godz. 15:00 i zwrócenie karty
uczestnika potwierdzającej obecność na punktach kontrolnych.

§ 6 ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ
1.Opiekę medyczną.
2.Ciepły posiłek na mecie.
§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy raju z przyczyn niezależnych od Organizatora,
a mających wpływ na bezpieczeństwo, o czym poinformuje uczestników rajdu.
3.Uczestnicy rajdu, którzy nie zwrócili wypożyczonych książek w terminie, będą mogli je oddać
podczas trwania rajdu nie płacąc kary.
4.Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

