Regulamin II Rowerowego Rajdu Gwiaździstego do Piekoszowa
24 maja 2018 r.
1. Cel
 Popularyzacja turystyki rowerowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród dzieci
i młodzieży szkolnej.
 Promowanie postaw proekologicznych poprzez budzenie szacunku i troski o środowisko
naturalne.
2. Organizatorzy
Organizatorem rajdu jest Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Współpraca: Komenda Wojewódzka Policji oraz Komenda Miejska Policji w Kielcach; Urząd
Gminy w Piekoszowie; Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie.
3. Termin i miejsce docelowe Rajdu Gwiaździstego
 Rajd odbędzie się 24 maja 2018 r. (czwartek).
 Wszystkie grupy spotykają się na mecie rajdu w Piekoszowie (przy Zespole Placówek
Oświatowych, ul. Częstochowska 110). Przyjazd grup na godzinę 12.00.
 Rajd może zostać odwołany z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.
4. Warunki uczestnictwa
W rajdzie mogą uczestniczyć grupy rowerowe zorganizowane i prowadzone przez
poszczególne placówki oświatowe (szkoły podstawowe, szkoły ponadgimnazjalne).
 Każda grupa szkolna uczestnicząca w rajdzie powinna być zorganizowana zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. Nr 135 z 26 listopada 2001 r., poz. 1516).
 W rajdzie mogą brać udział dzieci i młodzież, których stan zdrowia nie budzi zastrzeżeń
i są w odpowiedniej kondycji fizycznej.
 Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna
prawnego.







5. Trasy rajdu
Przebieg tras rajdu, ich długość i czas przebycia opracowują kierownicy poszczególnych
grup szkolnych uczestniczących w rajdzie i zgłaszają je w terminie ustalonym przez
Organizatorów.
Wyjątek stanowią grupy z terenu Kielc dla których trasę rajdu opracowują
Organizatorzy, a miejsce startu znajduje się przy Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach
(al. IX Wieków Kielc 3). Zbiórka o godzinie 9.30.
Długość trasy Kielce (Urząd Wojewódzki) – Piekoszów (Zespół Placówek Oświatowych)
wynosi około 20 km.
Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy we własnym zakresie wracają do punktów
startowych. Organizatorzy nie zapewniają transportu powrotnego.

6. Termin zgłoszenia:
Zgłoszenia poszczególnych grup należy dokonać za pomocą formularza w terminie do 18 maja
2018 r. na adres e-mail pawel.boron@kuratorium.kielce.pl

7. Obowiązki uczestników rajdu
 Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower wyposażony
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
 W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na
drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
 Uczestnicy rajdu zobowiązani są przestrzegać regulaminu rajdu i poleceń prowadzących
rajd.
 Uczestnik zobowiązuje się do nie zaśmiecania trasy rajdu i dbania o środowisko naturalne.
 Stosowanie się do zakazów:
a) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
b) używania otwartego ognia,
c) poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,
d) posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz
ostrych przedmiotów,
e) wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy.












8. Zasady poruszania się na trasach rajdu
Rajd będzie odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu
drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 – 50 cm od jej
krawędzi.
Jadąc jeden za drugim, należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m,
a przy zjazdach - 5 m.
Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych grupach.
Odległość między jadącymi grupami nie może być mniejsza niż 200 m.
Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
Wszystkim uczestnicy rajdu powinni posiadać kaski ochronne.
Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników
muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nieutrudniający jazdy innym
uczestnikom rajdu.
Podczas postoju nie należy tarasować drogi.

9. Organizatorzy zapewniają
 Okolicznościowe gadżety.
 Posiłek regeneracyjny z grilla oraz wodę mineralną na mecie rajdu.
 Możliwość zdobycia nagród w konkursach na mecie rajdu.






10. Postanowienia końcowe
Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.
W grupie powinna znajdować się minimum jedna apteczka pierwszej pomocy.
Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią
przed w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik
odpowiada osobiście.








Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu
Trasy rajdu prowadzone są przy nieograniczonym ruchu drogowym.
Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu rajdu.
Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych
osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie
udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik rajdu zgłaszając się zgadza się
na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu w tym na publikację jego
wizerunku w relacjach zamieszczonych w mediach.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów rajdu.

Ramowy program Rajdu:
Godz. 9.30 - Zbiórka uczestników przed Urzędem Wojewódzkim w Kielcach (dotyczy trasy
Kielce - Piekoszów).
Godz. 10.00 - Start rajdu na trasie Kielce – Piekoszów.
Godz. 12.00 – Przyjazd uczestników rajdu ze wszystkich zgłoszonych szkół do Piekoszowa.
Godz. 12.15 – Oficjalne powitanie wszystkich uczestników przez Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty, wystąpienia zaproszonych gości.
Od 12.30 – Poczęstunek dla uczestników, konkursy, prezentacje.
Godz. 14.00 – Zakończenie rajdu i wyjazdy grup.

