
 Regulamin 40 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego w dniu 24.04.2016

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach :

- 18-23.04.2016 w godz. 9.00 – 16.00 w biurze rajdu przy ul. Krasińskiego 5a  
- w Bielsku-Białej , tel. 33 822 05 29
- 24.04.2016 w godz. 8.00 – 9.30 na Placu Ratuszowym w Bielsku-Białej 
- przewidujemy zapisy przez Internet od 01.04.16 (regulamin na stronie www.btcbb.pl )

Organizator zastrzega jednak , że zapisy będą prowadzone do wyczerpania koszulek. 

Start 24.04.2016 r. z Placu Ratuszowego  o godz. 9.30. Długość trasy ok.  31  km. Półmetek na terenie 
MOSIR-u w Czechowicach-dziedzicach.  Zakończenie rajdu na terenie ZIAD-u  w Bielsku-Białej 
wjazd od  ul. Bliskiej.

Można   startować   całymi  rodzinami   lub   indywidualnie.  Dzieci  bez karty rowerowej pod opieką
osób dorosłych, osoby niepełnoletnie posiadające kartę rowerową z pisemną zgodą rodzica/opiekuna 
na udział w imprezie lub pod opieką dorosłych.

Opłata startowa : w dniach  18-23.04.2016 – 13 zł,  w dniu  rajdu 24.04.2016 – 15 zł,  
w ramach opłaty: koszulka , folder okolicznościowy, kupon na ciepły posiłek.

Opłata wpisowego na Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy jest równoznaczna z zapoznaniem się 
i zaakceptowaniem  regulaminu Rajdu.

Każdy uczestnik powinien jechać w kasku rowerowym.

Konkurencje:
- najliczniejsza rodzina 40-go Rodzinnego Rajdu Rowerowego, która nie wygrała  w poprzednich 

edycjach, pokrewieństwo w  linii prostej  weryfikacja na podstawie dowodu tożsamości
- najliczniejsza grupa zorganizowana
- najliczniejsza reprezentacja szkoły (udział %) w kategorii szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne  (dotyczy szkół  pełnoklasowych,  zespoły szkół  nie  będą  brane  pod uwagę). 
Szkoły z liczbą uczniów poniżej 100 osób będą rozpatrywane w osobnych kategoriach.

WAŻNE  :  listy  grup  szkolnych  winny   być  z  pieczątką  i  podpisem  dyrektora  szkoły  oraz 
wypisanym ogólnym stanem ilości uczniów w szkole  na dzień zgłoszenia. Szkoły proszone są o 
zgłaszanie  grup  na  dwóch  listach  osobna  z  uczniami  i  osobna  z  opiekunami  (nauczyciele, 
rodzice, itp.)
- najstarszy uczestnik rajdu , który nie wygrał w poprzednich edycjach,  weryfikacja na podstawie 

dowodu tożsamości 
- najmłodszy uczestnik rajdu jadący samodzielnie , który nie wygrał w poprzednich edycjach 
- najmłodszy uczestnik rajdu jadący niesamodzielnie , który nie wygrał w poprzednich edycjach

W powyższych konkurencjach mogą wziąć udział uczestnicy , którzy przejadą całą trasę rajdu.
Weryfikacja uczestników odbędzie się na półmetku.

Dużo różnych nagród  dla zorganizowanych grupa  ( szkolnych, rodzinnych, towarzyskich)
Na wszelki wypadek proszę zabrać kurtki przeciwdeszczowe lub peleryny.

Ubezpieczenie zapewnia Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk w Bielsku-Białej 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników rajdu wyrządzone 
osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników rajdu wywołane 
przez osoby trzecie lub będące skutkiem okoliczności niezależnych od organizatora.
Serwis rowerowy zapewnia organizator.

http://www.btcbb.pl/


Zabroniony jest udział w wydarzeniu osobom pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
Użycie tego rodzaju środków  zagraża zdrowiu i życiu osobie przyjmującej substancje  oraz 
negatywnie wpływa na bezpieczeństwo poruszającego się peletonu.

Osoby nie mogące kontynuować jazdy w tempie rajdu będą zobowiązane do  poruszania się w ruchu 
ulicznym  na  własną  odpowiedzialność  zgodnie  z  zasadami  prawa  o  ruchu  drogowym  lub  do 
skorzystania z transportu busem Organizatora.

Każdy uczestnik, poprzez opłatę startowego , wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego
wizerunku w materiałach medialnych (internet, radio, telewizja, prasa, publikacje drukowane)
oraz w materiałach marketingowych Organizatora służących promocji Rajdu  i w materiałach 
marketingowych innych instytucji powiązanych z organizacją tego wydarzenia.

Podczas rajdu należy bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. Nie jeździć po 
chodnikach – za wyjątkiem wyznaczonych miejsc.
Nie ścigać się. Zachować ostrożność. Poruszamy się prawą stroną jezdni.

Kolumna Rajdu składa się z : samochodu Policji - peletonu rowerzystów (jednakowe koszulki) -    
w środku peletonu organizatorzy BTC w kamizelkach odblaskowych - karetki pogotowia i Grupy 
PCK  –  2  samochodów  dostawczych  na  rowery  i  osoby,  które  nie  mogą  kontynuować  jazdy– 
samochodu serwisu rowerowego .
Przed rajdem należy sprawdzić stan techniczny roweru.

Osobą odpowiedzialną za całość rajdu , trasę oraz rozstawienie służb                                                       
jest Jolanta Koźmin – Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów  w  Bielsku – Białej , tel. 534211 271,          
Beata Załubska tel.793 721 920

Uczestnicy stosują się bezwzględnie do poleceń POLICJI oraz zabezpieczającej trasę ekipy 
porządkowej  na całej  trasie  rajdu.

Wszyscy Uczestnicy wydarzenia pt "40 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy" mają obowiązek
zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do zasad w nim zawartych.

Sprawy nie ujęte w regulaminie należą do organizatorów.
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