REGULAMIN CYKLU RAJDÓW ROWEROWYCH
„Płock na rowery!”

1. Organizator:
Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
Stary Rynek 8, 09-400 Płock
tel.: 24 364 99 90
e-mail: biuro@turystykaplock.eu
www.turystykaplock.eu

2. Partnerzy:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
Plac Celebry Papieskiej 1
09-400 Płock
www.mosirplock.pl
oraz
Klub Turystyki Kolarskiej „Beneqteam”
przy O/Z PTTK PKN Orlen S.A.
ul. Łukasiewicza 34
09-400 Płock
www.beneqteam.pl
3. Projekt pn.: „Płock na rowery!” dofinansowany jest ze środków miasta Płocka.
4. Cele projektu:
1. Integracja mieszkańców.
2. Wzmocnienie przekazu o historycznym dziedzictwie Płocka i okolic.
3. Przedstawienie atrakcji przyrodniczych parków krajobrazowych okalających Płock.
4. Promocja szlaków rowerowych Płocka i okolic.
5. Zwiększenie możliwości aktywnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu.
5. Terminy i trasa:
25 czerwca 2022 r.
w stronę Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, gdzie wśród meandrującej rzeki Skrwy odkrywać
będziemy historię tego terenu. Zabytkowe dworki i kościoły, stare młyny i budowle znajdą się na trasie
wycieczki.

start: godz. 9.00, zbiórka: ORLEN ARENA, Plac Celebry Papieskiej 1
planowana liczba km do przejechania ok. 40
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30 lipca 2022 r.
w stronę Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, gdzie znajdują się liczne jeziora i
przepiękne lasy, kryjące historię naszego terenu. Miejsca pamięci narodowej, zabytkowe obiekty czy
ciekawe turystycznie miejsca z przepięknymi widokami i wartościowym drzewostanem.
start: godz. 9.00, zbiórka: Stadion Stoczniowiec, ul. Kolejowa 3
planowana liczba km do przejechania ok. 40;
27 sierpnia 2022 r.
wzdłuż Wisły, podczas którego odkryjemy historię miejc znajdujących się na terenach przylegających
do królowej polskich rzek – Wisły.
start: godz. 9.00, zbiórka: Stadion Piłkarski Borowiczki, ul. Borowicka 23
planowana liczba km do przejechania ok. 40;
6. Uczestnicy rajdów:
a) Rajd ma charakter otwarty, w jednym rajdzie zaplanowano udział 60 osób, będzie
decydowała kolejność zgłoszeń/ wpłat.
b) Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.
c) Każdy uczestnik jest zobowiązany złożyć kartę zgłoszenia (w imieniu osoby niepełnoletniej,
kartę zgłoszenia wypełnia opiekun prawny) oraz uiścić opłatę.
d) Organizator nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
7. Organizacja rajdu:
a) Organizator wyznaczy kierowników tras oraz ratownika medycznego posiadających stosowne
kwalifikacje, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem.
b) Organizator zapewnia przewodnika turystycznego, który w trakcie rajdu będzie opowiadał
o najciekawszych atrakcjach turystycznych.
c) Uczestnicy rajdów, w razie konieczności, zostaną podzieleni na grupy.
d) Dla każdego uczestnika każdego rajdu przewidziany jest pakiet startowy (kamizelka
odblaskowa) oraz posiłek turystyczny (kanapka, napój)
e) Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników rajdu.
f) Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe,
majątkowe.
8. Warunki uczestnictwa:
a) Kartę udziału w rajdzie (załącznik nr 1 do regulaminu) należy dostarczyć do siedziby
Organizatora osobiście, drogą pocztową na adres: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna,
Stary Rynek 8, 09-400 Płock, elektroniczną: biuro@turystykaplock.eu w nieprzekraczalnym
terminie 3 dni przed każdym rajdem lub deklaracja w formularzu udziału w kilku rajdach.
b) Osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie pod opieką osób pełnoletnich (załącznik nr 2).
c) Każdy z uczestników przed startem rajdu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
d) Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas
pokonywania trasy i stosowania się do wszelkich poleceń osób nadzorujących.
e) Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego
na trasie rajdu.
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f) Rajd nie jest wyścigiem, więc rywalizacja jest zabroniona!
g) Każdy z uczestników rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do
prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności.
h) Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste, przyjmowane leki, w tym
napoje i wyżywienie, a także stosowny ubiór (zaleca się używanie kasku ochronnego).
i) Uczestnicy powinny posiadać sprawne rowery, a ich awarie techniczne muszą zostać usunięte
we własnym zakresie.
j) Uczestnicy zagrażający w jakikolwiek sposób własnemu bezpieczeństwo, jak i bezpieczeństwu
innych będą usuwani z trasy rajdu przez odpowiednie służby mundurowe.
9. Opłata startowa:
Opłata startowa za udział w jednym rajdzie wynosi: 10,00 zł
Sposoby dokonania opłaty startowej:
- przelewem na konto Stowarzyszenia Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna nr 76 1160 2202 0000
0001 5438 4927, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko, z dopiskiem „Rajd”.
- osobiście w kasie w biurze Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stary Rynek 8, 09-400 Płock.
Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
10. Na trasie zabrania się:
a) Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
b) Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
c) Niszczenia przyrody.
d) Zboczenia z trasy rajdu bez zgody Organizatora.
e) Używania wulgarnego języka.
11. Postanowienia końcowe:
a) Rajd może zostać przełożony w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.
b) Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
c) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od
jego przestrzegania.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w regulaminie.
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