IV Bankowy
Rajd Rowerowy

01 lipiec 2018r.
niedziela
godzina 14.00-18.00
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REGULAMIN
IV Bankowego Rajdu Rowerowego
I. Cel imprezy:
− Promowanie spółdzielczego sektora bankowego,
− Propagowanie idei spółdzielczości.
− Budowanie relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu wartości i
interesów wszystkich obecnych jak i przyszłych Klientów Banku.
− Budowanie marki Banku.
− Rozwijanie aktywności ruchowej wśród mieszkańców Gminy Miedźna.
II. Organizator:
Bank Spółdzielczy w Miedźnej
43 – 227 Miedźna ul. Wiejska 2 .
III. Miejsce i termin:
drogi i ścieżki rowerowe w Gminie Miedźna oraz Pszczyna
termin 01 lipiec 2018r. (niedziela )
IV. Zasady uczestnictwa w IV Bankowym Rajdzie Rowerowym:
1. W IV Bankowym Rajdzie Rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni
posiadający sprawny rower, wyposażony zgodnie z obowiązującymi
przepisami, tj. z przodu jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej
selektywnej, z tyłu w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie
innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może
być migające, co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec, w dzwonek
lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
2. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz karty
rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej
wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
3. Dzieci nie posiadające karty rowerowej mogą brać udział w IV Bankowym
Rajdzie Rowerowym jedynie pod opieką rodziców lub wyjątkowo innych osób
pełnoletnich ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.
4. Uczestnicy powinni
posiadać ubiór dostosowany do warunków
atmosferycznych panujących w dniu rajdu. Organizator zaleca używanie kasku
oraz okularów chroniących oczy przed światłem, wiatrem i kurzem. Ponadto
Organizator prosi o założenie białych koszulek.
5. Uczestnicy powinni wedle indywidualnych potrzeb zabrać na trasę rajdu
napoje chłodzące i wysokokaloryczną żywność (batony energetyczne itp.).
6. Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów kodeksu
drogowego oraz poleceń organizatorów wyróżniających się koszulkami
rajdowymi w odmiennym kolorze z napisem ORGANIZATOR i SERWIS
RAJDU. Ponadto służbami porządkowymi są strażacy OSP z Gminy Miedźna
oraz Pszczyna.
7. Uczestnicy IV Bankowego Rajdu Rowerowego będą pokonywać trasę w
zwartej kolumnie.
8. Na całej trasie, półmetku a także w czasie zakończenia Rajdu uczestników
obowiązuje kulturalne zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia, pomoc
wszystkim innym współuczestnikom.
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9. Trasę o długości 20 800 m należy pokonywać w zwartej grupie; uczestnikom
nie wolno wyprzedzać pojazdu pilotującego i nie powinni zostawać w tyle za
pojazdem zamykającym rajd.
10. Średnia prędkość pokonywania trasy – około 10 km/h.
11. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
12. Udział w IV Bankowym Rajdzie Rowerowym jest bezpłatny Warunkiem
uczestnictwa w rajdzie jest wypełnienie i dostarczenie Organizatorowi
wypełnionej karty zgłoszeniowej. Kartę zgłoszenia można pobrać w siedzibie
Organizatora od dnia 07 czerwca 2018r. Zgłoszenia przyjmowane będą do
dnia 20 czerwca 2018r.
13. Na trasie zabrania się:
• spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
• zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
• niszczenia przyrody,
• zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatora.
14. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją
niniejszego Regulaminu.
15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach
spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość
regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
V. Świadczenia organizatorów:
1. Każdy uczestnik IV Bankowego Rajdu Rowerowego jest ubezpieczony od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg trasy – włącznie z zatrzymaniem
ruchu drogowego na wybranych odcinkach na czas przejazdu Rajdu oraz
obecność Pomocy Medycznej .
3. Organizator zapewnia pomoc przy pokonywaniu przeszkód terenowych oraz
tempo jazdy dostosowane do możliwości każdego uczestnika.
4. Na “STARCIE” każdy uczestnik otrzyma od organizatorów napój, karnet
uprawniający do odbioru gorącego posiłku na mecie rajdu.
5. Organizator zapewnia pomoc serwisu rowerowego, w wypadku awarii roweru
uczestnik rajdu pokrywa koszty części zamiennych a serwis wykonuje usługę
bezpłatnie.
VI. Zgłoszenia:
1. Zgłoszenia przyjmowane są od 07 czerwca 2018r. do 20 czerwca 2018r.
w godzinach: poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00
2. Nie ma możliwości zgłoszenia swojego udziału w dniu rajdu
3. W przypadku przekroczenia planowanej liczby uczestników w rajdzie
organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy
startowej.
4. Wpisując się na listę uczestnik podaje imię i nazwisko, nr PESEL , adres
e-meilowy oraz miejsce zamieszkania i własnoręcznym podpisem
potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, zobowiązuje się do
jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez
organizatora rajdu w zakresie koniecznym do ubezpieczenia uczestników
rajdu .
5. Osoby biorące udział w Rajdzie bez zgłoszenia nie są uczestnikami Rajdu.
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VII Przewidywany harmonogram IV Bankowego Rajdu Rowerowego
1. 1400 – zbiórka uczestników rajdu na parkingu przed Bankiem Spółdzielczym
w Miedźnej ul. Wiejska 2, 43-227 Miedźna.
2. 1415 – start
3. 1415 – 1620 – przejazd ulicami
4. 1630 – spotkanie uczestników rajdu na mecie – trybuny na stadionie
piłkarskim LKS „Sokół” Wola.
5. około godziny 1800 – zakończenie rajdu
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