REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
"IMIENIEM ADMIRAŁA FLOTY ANDRZEJA KARWETY"
LĘDOWO - WICKO MORSKIE - LĘDOWO
09 – 04 – 2016 r.
1. Organizator:
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
2. Współorganizator:
6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Ustka;
Centralny Poligon Sił Powietrznych Ustka;
WKB Meta Lubliniec.
Regionalny Oddział PTTK w Słupsku
Klub Turystyki Kolarskiej „Jantar” PTTK Słupsk
Prowadzący rajd przodownicy turystyki rowerowej:
- Artur Ciesielski
- Piotr Kosmala
3. Cel:
• prowadzenie działalności promocyjnej Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce,
• popularyzowanie wśród służb mundurowych turystyki rowerowej oraz regionalnych szlaków
turystycznych,
• zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej oraz krajoznawczych,
• czynny wypoczynek na świeżym powietrzu,
• nawiązanie nowych znajomości między uczestnikami,
4. Data i miejsce:
Impreza odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2016 r. /sobota/
Teren Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, Lędowo 1N.
Biuro zawodów: baza noclegowa "KADET" Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
czynne w godzinach 8.00 - 10.30:
Rejestracja zawodników (składanie oświadczeń, odbiór pakietów startowych).
Start o godz. 11:00:

5. Zgłoszenia:
Zgłoszenie do rajdu i wpłaty przyjmowane są w Regionalnym Oddziale PTTK w Słupsku
ul. Szarych szeregów 1
W terminie od 15.03.2016 r. do 05.04.2016 r.

6. Zasady finansowania:
Uczestnicy rajdu wnoszą opłatę startową w wysokości 35 zł .
Wpłaty, które zostaną zaksięgowane po terminie zostaną zwrócone;
W wypadku wniesienia opłaty startowej i rezygnacji uczestnika z udziału w rajdzie, wpłaty nie
będą zwracane. Nie ma też możliwości przenoszenia opłaty na inną osobę;
Uczestnicy rajdu przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki (organizacji) delegującej;
Organizatorzy nie zapewniają noclegów dla uczestników zawodów;
Wszyscy, którzy ukończą rajd otrzymają pamiątkowe dyplomy.
W opłacie startowej uwzględniony jest ciepły posiłek regeneracyjny (wydawany po
rajdzie) oraz koszulka okolicznościowa;
Istnieje możliwość uczestniczenia w rajdzie bez dokonania opłaty startowej, wiąże się
to z brakiem prawa do posiłku regeneracyjnego, koszulki okolicznościowej oraz
dyplomu.
7. Świadczenia:
Uczestnicy otrzymują:
• pomoc techniczną w trakcie rajdu,
• potwierdzenie pieczątką książeczek odznak turystycznych,
• miłą atmosferę.
8. Postanowienia końcowe:
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. W imprezie mogą uczestniczyć wszyscy
chętni turyści, osoby niepełnoletnie mogą brać udział w imprezie pod opieką osób dorosłych.
Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Zaleca się uczestnikom
ubezpieczyć się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie odpowiada za wypadki powstałe w czasie trwania imprezy oraz za szkody
wynikłe w stosunku do uczestników i osób trzecich.
Członkowie PTTK posiadają ubezpieczenie NNW w ramach opłaconych składek
członkowskich.
Rajd nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany według zasady „non profit”.
Organizator rajdu zobowiązuje się do:
wyznaczenia prowadzącego i zamykającego rajd,
prowadzenia rajdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
posiadania podstawowych środków opatrunkowych.
Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do:
punktualnego przybycia na miejsce startu,
posiadania sprawnego technicznie roweru wyposażonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami (oświetlenie, hamulce, itp.),
przestrzegania przepisów ruchu drogowego, bhp, p.poż i Karty Turysty,
stosowania się do wskazówek, oraz zarządzeń organizatora i prowadzącego,
nie wyprzedzania prowadzącego rajd,
poinformowania organizatora o rezygnacji z rajdu lub chęci odłączenia się od grupy,
pomocy innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku,
poświadczenia własnoręcznym podpisem faktu zapoznania się z niniejszym
regulaminem rajdu.

Wskazane jest zabranie na rajd:
kasku (ciepłej czapki lub chustki),
kamizelki odblaskowej,
kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej,
okularów przeciwsłonecznych,
rękawiczek rowerowych,
zapasowej dętki do roweru,
płynów do picia.
Dane kontaktowe:


Artur CIESIELSKI, tel. 606367834, e-mail: artur.ciesielski@wp.pl;

DO ZOBACZENIA NA STARCIE RAJDU
ORGANIZATORZY

https://goo.gl/maps/DU1r4GmjnGr
1 godz. 14 min (25,2 km)

