REGULAMIN II RAJDU ROWEROWEGO GREEN VELO
24 czerwca 2017 r.
1. Organizatorami Rajdu są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna
Organizacja Turystyczna.
2. Rajd Rowerowy Szlakiem Green Velo jest skierowany do wszystkich miłośników aktywnego
wypoczynku, a szczególnie turystyki rowerowej.
3. Celem Rajdu jest propagowanie aktywnego spędzania czasu poprzez turystykę rowerową oraz
promowanie atrakcji przyrodniczych, turystycznych i historycznych na trasie i korytarzu
Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, na terenie woj. lubelskiego.
4. Długość trasy to ok. 79 km, która biegnie przez: Włodawa-Żłobek-Muzeum w Sobiborze, ZbereżeBytyń-Wola Uhruska-Uhrusk-Siedliszcze-Ruda-Leśniczówka- Nowiny-Okszów-Chełm
5. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest przesłanie na adres mailowy: info@lrot.pl lub
dostarczenie osobiście do punktu rejestracyjnego w dniu 24 czerwca 2017 r. w godz. 8.00-9.00 do
strefy informacyjno-promocyjnej rajdu Green Velo, na rynku we Włodawie uzupełnionej karty
zgłoszeniowej oraz ew. deklaracji rodziców osoby niepełnoletniej. Dokumenty będą możliwe do
pobrania na stronie internetowej www.lrot.pl.
6. Udział w Rajdzie jest bezpłatny, ilość miejsc jest ograniczona - w Rajdzie może wziąć udział
maksymalnie 150 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). W przypadku rezygnacji z udziału
w imprezie prosimy o informację zwrotną najpóźniej do dnia 20.06.2017 r. do godz. 14.00.
7. Ubezpieczenie NNW dla Uczestników Rajdu we własnym zakresie.
8. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy jakich doznają uczestnicy
imprezy w czasie przejazdu.
9. W Rajdzie mogą wziąć udział:
- Osoby pełnoletnie,
- Osoby poniżej 18 roku tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych na ich wyłączną
odpowiedzialność.
10. Osoby niepełnoletnie chcące wziąć udział w Rajdzie muszą posiadać deklarację zwalniającą
organizatora z odpowiedzialności za ewentualnie doznane urazy wskutek nieszczęśliwego
wypadku w czasie przejazdu. Deklarację taką winni przygotować rodzice/opiekunowie prawni
osoby niepełnoletniej (plik dostępny na stronie www.lrot.pl).
11. Uczestnicy rajdu przystępując do udziału w nim oświadczają, że znane im są Przepisy o Ruchu
Drogowym i inne przepisy dotyczące rowerów i ich ruchu po drogach publicznych i zobowiązują
się do stosowania się do tych przepisów, w tych częściach rajdu, których trasa przebiegać będzie
drogami publicznymi. W czasie jazdy po drogach publicznych Organizatorzy zobowiązują
uczestników imprezy do zachowania szczególnej ostrożności.
12. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy zalecają jazdę w kaskach rowerowych oraz używanie
kamizelek odblaskowych lub/i innych elementów zwiększających widoczność uczestników na
drodze. Ze względu na długi dystans trasy rajdu zaleca się udział uczestników o dobrej kondycji
fizycznej.
13. Każdy z uczestników Rajdu zobowiązany jest do posiadania sprawnego technicznie roweru,
wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. W trakcie trwania Rajdu (od jego rozpoczęcia w miejscu startu, do jego zakończenia na mecie), ze
względu na przebieg trasy również drogami publicznymi, obowiązuje zakaz spożywania alkoholu
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i środków odurzających. Osoby łamiące ten zakaz czynią to na własną odpowiedzialność oraz
mogą zostać wykluczone przez Organizatorów z imprezy, w trybie natychmiastowym.
W razie wypadku osoby biorące udział w Rajdzie zobowiązane są do natychmiastowego
powiadomienia służb porządkowych Organizatora lub Zespołu Medycznego.
Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do utrzymywania się w grupie rowerzystów, unikania
gwałtownych przyspieszeń jak i hamowania, zakładana średnia prędkość przejazdu wynosi
13 km/h.
Wszyscy uczestnicy Rajdu zobowiązani są do wykonywania na trasie Rajdu poleceń służb
porządkowych Organizatora, Policji, Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej,
w szczególności w sytuacjach stwarzających zagrożenie innych uczestników Rajdu.
Organizator zabezpiecza udział w Rajdzie opieki medycznej (karetkę pogotowia) od startu do
mety podczas całej trasy rajdu zgodnie z wymogami i przepisami odnoszącymi się do imprez
rekreacyjno-turystycznych.
Organizator zapewnia wsparcie techniczne w postaci serwisu rowerowego na całej trasie rajdu.
Za służby porządkowe Organizatora uważa się osoby ubrane w koszulki z widocznymi napisami
„Organizator”.
Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach
z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy.

