Starostwo Powiatowe w Tczewie
ul. Piaskowa 2, 83 – 110 Tczew
tel. 58 77 34 902, 513 125 025

REGULAMIN XVII ROWEROWEGO RAJDU GWIAŹDZISTEGO
27 maja 2018 r. (niedziela)
§1
Rowerowy Rajd Gwiaździsty odbywa się 27 maja 2018 r. (niedziela) w godzinach od 12:00 do 18:00.
§2
Organizatorem Rajdu jest Starostwo Powiatowe w Tczewie we współpracy z: Lokalną Grupą Działania
„Wstęga Kociewia” gminami Powiatu Tczewskiego, Komendą Powiatową Policji w Tczewie oraz
Szkołą Podstawową w Małych Walichnowach.
§3
Na terenie każdej gminy, w imieniu Organizatora, działa Koordynator Rajdu, którego zadaniem jest
organizacja grupy, reprezentującej daną gminę oraz koordynacja przejazdu tej grupy na ustalonej
trasie, zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zapisami niniejszego regulaminu.
§4
Miejsca zbiórki i godziny startu uczestników Rajdu w poszczególnych gminach przedstawiają się
następująco:
1) Tczew – Plac Hallera – start godzina 12:15
trasa: ul. Podgórna – Chopina – Czyżykowska – Nowowiejska – Bałdowska – Bałdowo – Gorzędziej –
Mała Słońca – Rybaki – Międzyłęż – MAŁE WALICHNOWY (ok. 24 km)
2) Subkowy – Urząd Gminy – start godzina 12:30
Mała Słońca – Rybaki – Międzyłęż – MAŁE WALICHNOWY (ok. 20 km)
3) Pelplin – Urząd Gminy – start godzina 13:00
Rudno – Wielki Garc – MAŁE WALICHNOWY (ok. 13 km)
4) Gniew – Urząd Gminy – start godzina 13:35
Wielkie Walichnowy – MAŁE WALICHNOWY (ok. 11 km)
5) Morzeszczyn – Urząd Gminy – start godzina 12:40
Gogolewo – Gniew – Wielkie Walichnowy – MAŁE WALICHNOWY (ok. 21 km).
Powrót uczestników tą samą trasą.
§5
Chętni do udziału w Rajdzie zgłaszają swoje uczestnictwo w Rajdzie Koordynatorowi najpóźniej 15
minut przed ustaloną godziną startu w danej gminie.

§6
Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do złożenia Koordynatorowi pisemnego oświadczenia
o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zobowiązania do stosowania się do zawartych w nim
zapisów.
§7
Wszyscy niepełnoletni uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przedłożenia Koordynatorowi pisemnej
zgody rodzica lub opiekuna na ich udział w Rajdzie.
§8
Dzieci do lat 15 włącznie mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
§9
W przypadku dużej liczby chętnych uczestników w danej gminie, koordynator zobowiązany jest do
podziału uczestników na maksymalnie 15 – osobowe grupy. Każda grupa musi posiadać dorosłego
opiekuna.
§ 10
Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest, aby wszyscy uczestnicy Rajdu posiadali kask ochronny
oraz w miarę możliwości elementy odblaskowe. Koordynator zostanie wyposażony w kamizelką
odblaskową.
§ 11
Uczestnicy Rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego w zwartych maksymalnie 15osobowych kolumnach i zobowiązani są do słuchania oraz wykonywania poleceń Koordynatora.
§ 12
W razie wypadku, awarii lub jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie
Koordynatora.
§ 13
W razie wcześniejszego powrotu do miejsca zamieszkania bądź chęci kontynuowania jazdy inną trasą
niż wyznaczona w ramach Rajdu, uczestnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt Koordynatorowi.
§ 14
Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w informacjach
medialnych dotyczących Rajdu i u Koordynatora. Koordynator zobowiązany jest do zapoznania
uczestników Rajdu z niniejszym regulaminem przed startem.

