REGULAMIN RAJDU
”ŚWIĘTOJAŃSKIE NOCNE HARCE ROWEROWE – HAŃCZOWA 2022”
1.

Organizatorem Rajdu jest Stowarzyszenie GorliceBike.

2.

Rajd odbędzie się 18 czerwca 2022 roku, Baza Rajdu zostanie otwarta o godz. 18:00
a. trasa zaawansowana (trudna) startuje o godz. 19:00 z Pola Biwakowego w Hańczowej
b. trasa średnio zaawansowana startuje o godz. 19:30 z Pola Biwakowego w Hańczowej
Udział w Rajdzie wymaga rejestracji. Koszt udziału w Opcji Podstawowej wynosi 30 zł, płatne na
konto Stowarzyszenia GorliceBike.

3.


Opłata Dodatkowa wynosi 5 zł za śniadanie (jajecznica) rano 19 czerwca – dla osób zostających na
noc w Bazie Rajdu – płatne na konto wraz z Opłatą Podstawową.

4.

Udział w Rajdzie należy zgłosić za pomocą Internetowego Formularza Rejestracyjnego. Rejestracja
jest otwarta do dnia 15 czerwca br. (środa) do godz. 23:30 lub do wyczerpania limitu uczestników –
obowiązujący limit to po 20 uczestników na każdej z tras Rajdu. Obowiązuje zasada “kto pierwszy,
ten lepszy”.

5.

Dane do przelewu:
Bank Spółdzielczy w Gorlicach, nr konta: 24 8795 0005 2001 0009 0304 0001
Odbiorca: Stowarzyszenie GorliceBike
Tytuł wpłaty: Rejestracja Nocne Harce 2022

6.

Opłatę startową należy uiścić przelewem na wyżej podane dane najpóźniej 15 czerwca 2022 roku.
Brak wpłaty będzie skutkował skreśleniem z Listy Uczestników. W przypadku wysyłania przelewu w
dniu 15 czerwca najlepiej przesłać potwierdzenie jego wykonania na adres: kontakt@gorlicebike.pl

7.

Meta Rajdu jest na Polu Biwakowym w Hańczowej w Bazie Rajdu, gdzie na Uczestników będzie
czekał posiłek regeneracyjny (zupa gulaszowa) oraz gdzie upieczemy kiełbasę. Organizacja ogniska,
posiłek regeneracyjny, kiełbasa, chleb, ketchup, musztarda i herbata jest zapewniana przez
Organizatorów w ramach opłaty startowej.

8.

Istnieje możliwość zlecenia transportu roweru z Gorlic do Hańczowej oraz z Hańczowej do Gorlic.
Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły trzeba uzgodnić za pomocą Messenger profilu GorliceBike
na Facebooku.

9.

W rajdzie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

10.

Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego, o ochronie przyrody i
przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych i ich przestrzeganie.

11.

Rower każdego z uczestników musi być wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu
drogowego.

12.

Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru przed rajdem,
wymagane są dwa sprawne hamulce oraz mocne światło przednie, które będzie w stanie oświetlić
drogę w całkowitej ciemności, ze źródłem zasilania zapewniającym jej pracę przez minimum 6 godzin.

13.

Każdy uczestnik musi posiadać kask rowerowy oraz mocną lampę przednią. Zalecane jest posiadanie
dodatkowej (zapasowej) lampki przedniej i zapasowej dętki. Brak kasku i oświetlenia będzie
skutkował wykluczeniem z Rajdu.

14.

Podczas jazdy należy zachować takie odległości między rowerzystami aby umożliwiały bezpieczne
hamowanie.

15.

Grupę prowadzi kierownik trasy, dyktuje on tempo jazdy, kierunek i nie można go wyprzedzać.

16.

Organizator rajdu i wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po
rajdzie w wyniku zachowań niezgodnych z niniejszym regulaminem oraz przepisami o ruchu
drogowym.

17.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ponoszą oni pełną odpowiedzialność
cywilną i prawną za wszystkie powstałe szkody.

18.

Uczestnicy są ubezpieczeni przez organizatora od NNW, suma ubezpieczenia: 10 000 pln / osoba.
W osobnym dokumencie udostępniamy OWU oraz tabele norm oceny procentowej uszczerbku na
zdrowiu.

19.

Organizator Rajdu ma prawo do publikacji wizerunków (zdjęcia, filmy) Uczestników Rajdu na stronach
WWW, w prasie, mediach społecznościowych i w relacjach multimedialnych.

20.

W przypadku niekorzystnej pogody lub w sytuacji mającej wpływ na bezpieczeństwo uczestników,
Rajd może zostać odwołany lub też zmieniony. W takim przypadku każdy z zarejestrowanych
uczestników, który opłacił swój udział, ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Rajdzie w nowym
terminie oraz domagać się zwrotu opłaty wpisowego, pod warunkiem, że zrobi to nie później niż
do 3 dni od ogłoszenia nowego terminu Rajdu.

21.

Udział w Rajdzie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

