REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ W CHOJNICACH
I.

Cel rajdu:


propagowanie czytelnictwa,



promowanie bibliotek,



obalenie stereotypów dotyczących bibliotekarzy i bibliotek,



promowanie aktywnego spędzania czasu,



rozwijanie turystyki rowerowej.

II.

Organizatorzy:


Stowarzyszenie LekTURa, ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice, lektura.ch@op.pl, tel. 784 984 368



Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach, ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice, biblchj@wp.pl

III.

Termin rajdu:

Rajd odbędzie się 17 czerwca 2017 roku o godz. 9.00. Zbiórka o godz. 8.45
IV.

Warunki uczestnictwa:

1. W rajdzie może brać udział każda osoba dorosła, posiadająca sprawny rower wyposażony zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym, dzieci mogą brać udział wyłącznie pod opieką rodziców, prawnych
opiekunów lub innych osób dorosłych. Istnieje możliwość samodzielnego uczestnictwa osoby niepełnoletniej
powyżej 16 roku życia na podstawie pisemnej zgody opiekunów prawnych i na ich pełną odpowiedzialność.
2. W mieście uczestnicy rajdu są zobowiązani poruszać się ścieżkami rowerowymi zgodnie z zasadami ruchu
drogowego. Poza miastem rowerzystów obowiązywać będą zasady ruchu drogowego. Uczestnicy po drogach
powiatowych i gminnych poruszać się będą w grupach 15-osobowych o odpowiedniej odległości od siebie.


UCZESTNICY RAJDU ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
o przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa
rajdu,
o bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
o posiadania sprawnego technicznie roweru (organizator nie zapewnia serwisu rowerowego),
o poruszania się po prawej stronie jezdni lub po istniejącej ścieżce rowerowej,
o równej i spokojnej jazdy w szyku, bez niebezpiecznego wyprzedzania innych uczestników,
o nietarasowania drogi podczas postoju.

Wskazane jest, aby każdy uczestnik rajdu posiadał kamizelkę odblaskową oraz kask ochronny.
Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje wykluczenie z rajdu.
V.





POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu rajdu ze względu na warunki atmosferyczne.
Przy przekraczaniu jezdni (drogi) organizatorzy zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i
przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
Szyk przejazdu rajdu określają organizatorzy po zamknięciu listy uczestników.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników innym osobom
uczestniczącym w ruchu drogowym.

VI.



Organizatorzy, wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i
organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po przejeździe.



Uczestnicy są ubezpieczeni przez organizatorów.



Organizatorzy imprezy uprawnieni są do rejestrowania jej przebiegu przy pomocy urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu.



Osoby biorące udział w zgromadzeniu i rajdzie robią to na własną odpowiedzialność i zobowiązane są do
zachowania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom.




Interpretacja regulaminu należy do organizatorów rajdu.
Wpisanie się na listę uczestników jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
Trasa rajdu

START: przy siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach, przy ulicy Okrężnej
Trasa: ul. Gdańska – Kościerska – Klawkowo – Kłodawa – Kruszka – Jeziorki – Lotyń – Raciąski Młyn – Raciąż
– Wysoka – Gockowice – Silno – Ostrowite – Lichnowy – Chojnice (parking przy ul. Przemysłowej, przy
zjeździe z ronda na ul. Lichnowskiej)

