REGULAMIN
II RAJDU ROWEROWEGO

„Gospodarka Leśna L P Metodą Ochrony Lasu” – II Rajd Rowerowy
im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu – „Szlakiem pielęgnowania lasu”

I. Cel rajdu:
1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie koleżeńskim oraz zdrowego trybu życia.
2. Integracja uczniów Szkół Powiatu Mieleckiego poprzez rekreację.
3. Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród młodzieży.
4. Upamiętnienie życia i działalności Patrona Szkoły bł. ks. Romana Sitki.
5. Propagowanie ochrony lasów i ochrony środowiska
II. Organizator rajdu:
Organizatorem rajdu jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu, Nadleśnictwo
Tuszyma, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu
„Ekonomik.Mielec”, Uczniowski Klub Sportowy „START” przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu.
III. Termin rajdu: 31maja 2017 r.
IV. Organizacja rajdu:
Zbiórka wszystkich uczestników na placu szkolnym przy Zespole Szkół im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
Program rajdu:
1. Spotkanie z policjantem, który omówi zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, godzina 8.30.
2. Start – plac przy budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu godzina 9.00.
3. Wyjazd ze szkoły przy ul. Warszawskiej, przejazd ul. Kilińskiego, Rynek, ul. Kościuszki, ul. Rzeczną do
kładki. Przejazd od kładki do oddziału nr 53 droga Podleszany – Ruda (ok. 6km. ), przejazd lasem do Zaborcza,
oddział nr 85 (ok. 7km.), następnie z Zaborcza do Szkółki Leśnej, oddział nr 101 (ok. 4km.). Ze Szkółki Leśnej
do Rezerwatu Bagna Przecławskie do oddziału nr 116 (ok. 2km.).
Na trasie rajdu odbędą się prelekcje dla uczestników na temat gospodarki leśnej, ochrony lasów oraz życia
i działalności bł. ks. Romana Sitki. Dla uczestników przewidziane jest również wspólne grillowanie
i odpoczynek przy smacznej kiełbasce.
4. Powrót tą samą trasą z rezerwatu Bagna Przecławskie z oddziału nr 116 do oddziału nr 72 w Książnicach,
a z oddziału 72 do kładki ( ok. 6km. ), gdzie nastąpi rozwiązanie rajdu.
5. Rozwiązanie rajdu – około godziny15.00.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania rajdu ze względu na złe warunki atmosferyczne.
Program rajdu może ulec zmianie.
V. Warunki uczestnictwa:
1. Organizator przewiduje udział 200 uczestników, w związku z tym obowiązuje kolejność zgłoszeń.
2. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ekonomik.mielec.pl lub na tablicy ogłoszeń Zespołu
Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
3. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
4. Uczestnicy (uczniowie) mają obowiązek wypełnić kartę zgłoszenia, a uczestnicy niepełnoletni dołączyć
również pisemną zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów na udział w rajdzie rowerowym, które powinien
posiadać opiekun grupy w czasie rajdu. Uczniowie pozostają pod opieką swoich nauczycieli przez cały czas
trwania rajdu.
5. Udział w rajdzie rowerowym jest bezpłatny.
6. Obowiązuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (poświadczenie ubezpieczenia
w szkole lub indywidualne ubezpieczenie).

VI. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:
Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować
szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu rowerowego
zobowiązani są do:
1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu Rowerowego oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom
kierownictwa rajdu i poleceniom osób kierujących ruchem.
2. Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu rowerowego oraz uczestnictwo w nim uczniów, nie dopuszcza się
współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu rowerowego. Rajd rowerowy nie jest wyścigiem, więc ściganie
się jest zabronione!
3. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między
rowerami 3-5m, a przy zjazdach 15-30m.
5. Każdy uczestnik rajdu rowerowego zobowiązany jest do jazdy w równym tempie, dostosowanym do
prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
6. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować prędkość oraz
hamowanie.
7. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego
wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
8. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub
polanie.
9. Przed wyruszeniem kierownik rajdu rowerowego omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc
szczególnie niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie.
10. Prosimy o zabranie kasków i koszulek odblaskowych.
VII. Na trasie zabrania się:
1. Zaśmiecać trasy rajdu rowerowego oraz miejsc przyległych.
2. Niszczenia przyrody.
3. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.
4. Głośnego zachowywania się.
5. Zbaczania z trasy rajdu rowerowego bez zgody organizatora.
VIII. Odpowiedzialność organizatora:
1. Organizator rajdu rowerowego nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu
rowerowego, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,
niezależnie od warunków pogodowych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu rowerowego i za szkody
wyrządzone przez uczestników.
4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy przez uczestników.
5. Organizator przewiduje:
- ognisko z pieczeniem kiełbasek na trasie rajdu
- prelekcje na temat ochrony lasów, ochrony środowiska
- prelekcja na temat życia i działalności bł. ks. Romana Sitki
IX. Postanowienia końcowe:
1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie rowerowym wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach
z przebiegu rajdu i pikniku, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja
Organizatora jest decyzją ostateczną.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

