RAJD ROWEROWY – MISJA KAMPINOS
REGULAMIN
Cel Rajdu:
1. Upowszechnianie rowerowej turystyki kwalifikowanej.
2. Zapoznanie uczestników z edukacyjną ofertą turystyczną dostępną na terenie KPN.
3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem specjalistycznym z dziedziny
turystyki rowerowej.

Termin:
Rajd odbędzie się 2 czerwca 2019 r. (niedziela).

Start: godz. 9.00
Miejsca Startów:
−
−
−
−
−
−
−
−

Urząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim
Urząd Gminy w Starych Babicach
Boisko sportowe w Laskach, ul. Wieczorka 50
Parking Leśny KPN w Łomiankach, ul. Kampinoska
Urząd Gminy w Kampinosie,
Urząd Gminy w Czosnowie
Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
AWF (pomnik J. Piłsudskiego) ul. Marymoncka 34,

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem Rajdu może być każdy rowerzysta, który ukończył 18 lat (osoby
niepełnoletnie tylko pod opieką dorosłych).
2. Uczestnik Rajdu musi przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie Rajdu i Regulaminie
Kampinoskiego Parku

Narodowego, Kodeksu

Ruchu Drogowego

oraz

przepisów

przeciwpożarowych umieszczonych na tablicach informacyjnych na terenie Kampinoskiego
Parku Narodowego. Zorganizowane grupy szkolne pod opieką wychowawcy lub opiekuna.

Przepisy organizacyjne:
1. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
2. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników Rajdu, nie zapewniają obsługi medycznej
i serwisu na trasach.
3. Uczestnicy startują z punktów startowych w grupach liczących maksymalnie do 15
osób.
4. Rajd odbywa się z wyznaczonych miejsc startowych do Polany Lipkowskiej przez
punkt kontrolny. Organizatorzy nie zapewniają przewodników na trasach.
Uczestnik jest zobowiązany do wcześniejszego zapoznania się z trasami. Mapy tras
dostępne są

na stronach internetowych organizatorów oraz na facebooku

stowarzyszenia.
5. Każdy uczestnik rajdu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje
się do jego przestrzegania poprzez złożenie podpisu na liście startowej.
6. Karty startowe będą dostępne w punktach startowych przed startem.
7. Rajd może zostać odwołany (przełożony na inny termin) z powodu zagrożenia
pożarowego lasu i związanych z tym akcji chroniących i zakazujących wstępu do lasu.
8. Liczba uczestników w Rajdzie jest ograniczona.
9. Nagrody (rzeczowe lub talony na zakupy w sklepie sportowym) wylosowane przez
uczestników Rajdu muszą być odbierane osobiście.
10. Udział w rajdzie odbywa się na podstawie Karty Uczestnictwa podstemplowanej
w punkcie kontrolnym. Karta upoważnia do wzięcia udziału w losowaniu nagród oraz
poczęstunku.
11. Czas rajdu jest ograniczony. Punkt kontrolny czynny będzie do godz. 11.15. Przybycie
uczestników na Polanę Lipkowską do godz. 11.30
12. Na trasie trzeba zachować szczególną ostrożność, z poszanowaniem pierwszeństwa
pieszych turystów i odwiedzających.
13. Należy bezwzględnie przestrzegać regulaminu KPN i zasad zachowania na terenie
parku narodowego oraz powyższych postanowień (regulamin dostępny na stronie
KPN w zakładce turystyka).
14. Przyjęcie Karty Uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
15. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
Prezes Zarządu
Krzysztof Radkowski

