XVIII Rodzinny Rajd Rowerowy
- otwarcie sezonu
Górki Wielkie, 10-12 maj 2019 r.
Zakwaterowanie i program:
Zakwaterowanie: Górki Wielkie, OSR SANGOS, ul. Zofii Kossak 43
10 maj – Obiadokolacja, spotkanie organizacyjne (g. 19.00)
11 maj – Rozpoczęcie rajdu (g. 10.00), Obiadokolacja (g. 17.00),
Podsumowanie rajdu podczas grillowania (g. 20.00)
12 maj – niedzielny bonus dla zainteresowanych - dodatkowa trasa (g. 10.00)

Zasady uczestnictwa:
Udział maksymalnie 40 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
Opłata startowa: 190 zł / os. – członek SSK Elektro, 215 zł / os. – pozostałe osoby,
170 zł / dziecko do 14 roku życia (wg nr Pesel)
Zapisy od 18 do 31 marca br. wraz z zaliczką w wysokości 100 zł
przyjmuje kolega Karol Otremba (tel. 607-059-993)
Trasy Rajdu:
Prezentacja wszystkich tras rajdu w pierwszym dniu podczas oficjalnego spotkania.
Organizator przygotował trasy rodzinną i dla zaawansowanych. Możliwy jest również przejazd
na rowerze trasą dodatkową prowadzącą z Łazisk Górnych do Górek Wielkich (10.05.2019)
i z powrotem (12.05.2019). Trasa w jedną stronę liczy około 60 [km].
Obowiązki uczestników:
Posiadanie dokumentu tożsamości. Posiadanie sprawnego technicznie roweru. Posiadanie
i stosowanie kasku rowerowego. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego (w tym m.in.
zachowanie należytej odległości między jadącymi rzędem rowerami (tj. ok. 4-5 m). Nie
tarasowanie drogi podczas postoju. Przestrzeganie regulaminu i podporządkowanie się
decyzjom organizatorów Rajdu. Udzielanie pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku.
Zapewnienie organizatorów dla uczestników Rajdu:
Przygotowane trasy rowerowe – rodzinna i zaawansowana. Zakwaterowanie i wyżywienie,
śniadania (sobota, niedziela), obiadokolacje (piątek, sobota) i grill (sobota). Miejsce w ośrodku
wypoczynkowym do przechowania rowerów. Pomoc nawigacyjno-techniczna.
Medal, dyplom i upominek dla najmłodszych uczestników Rajdu.
Postanowienia końcowe:
Uczestnicy imprezy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator Rajdu nie
przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej za ewentualne szkody
i straty spowodowane przez uczestników. Dojazd we własnych zakresie. Rajd rowerowy
odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę. Interpretacja niniejszego
Regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nie ujętych należy wyłącznie do Organizatora. Udział
w imprezie pociąga za sobą zgodę uczestnika na publikację materiału fotograficznego
na stronie internetowej Organizatora oraz w komunikatorach społecznościowych.
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