
Kalety 20.09.2021 r.  

REGULAMIN 

Leśnego Rajdu Rowerowego na orientację „Szlakiem kuźnic Kalet i okolic” 

 

 1. Rajd rowerowy na orientację organizowany jest w ramach obchodów „Niedzieli z Cittaslow”. Rajd 
organizuje Miasto Kalety.  
 
2. Udział w rajdzie rowerowym mogą wziąć tylko drużyny dwuosobowe. Dopuszcza się udział osób 
niepełnoletnich po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. 
 
3. Rajd rowerowy na orientację rozpoczyna się przy stanicy rowerowej w Truszczycy (ulica Dębowa)  
w dniu 26.09.2021 r. o godz. 14.00. Planowane zakończenie rajdu około godz. 17.00 w tym samym 
miejscu.  
 
4. Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie należy dokonać do dnia 24 września 2021 r. (do godziny 13.00)  
poprzez wpisanie się na listę zawodników. Zapisów dokonuje się mailowo pod adresem: 
Jacek.lubos@kalety.pl  (imię , nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu). 
 Nie będzie możliwości zapisów w dniu zawodów. 
 
5. RAJD ODBĘDZIE SIĘ TYLKO W PRZYPADKU, KIEDY DO UPŁYWU TERMINU ZAPISÓW (24 września, 
godzina 13.00)  SWÓJ AKCES DO UDZIAŁU W RYWALIZCJI ZGŁOSI CO NAJMNIEJ PIĘĆ 
DWUOSOBOWYCH EKIP. ZAPISANE DRUŻYNY ZOSTANĄ POINFORMOWANE TELEFONICZNIE              
O STARCIE LUB ODWOŁANIU IMPREZY BEZZWŁOCZNIE PO UPŁYWIUE TERMINU ZAPISÓW.   
 
6. Zasady rajdu na orientację: 
 - każdy uczestnik rajdu (członek drużyny) otrzymuje w miejscu startu mapę z naniesionymi przez 
organizatora 8-ma punktami kontrolnymi wraz opisem poszczególnych miejsc oraz kartę kontrolną 
rajdu. 
 - trasa rajdu rowerowego liczy około 20  km.  
- uczestnicy mają obowiązek odwiedzić wszystkie punkty. 
 - pobyt na punkcie kontrolnym każdy uczestnik potwierdza poprzez odbicie na karcie startowej śladu 
z perforatora (z indywidualnym dla każdego punktu wzorem).  
- zwycięzcą rajdu zostanie drużyna, która w najkrótszym czasie odwiedzi wszystkie punkty kontrolne, 
potwierdzi ich odwiedzenie poprzez komplet śladów perforatorów z wszystkich punktów na karcie 
kontrolnej, będzie poruszała się wyłącznie rowerem, stawi się do godz. 17.00 przy stanicy rowerowej 
w Truszczycy. W klasyfikacji drużynowej liczy się czas ostatniego na mecie członka danej drużyny. 
 - pierwszym trzem drużynom wręczone zostaną okolicznościowe puchary. Dla wszystkich 
uczestników rajdu przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz poczęstunek.  
 
7. Uczestnik rajdu na orientację porusza się po wytyczonej przez siebie trasie z zachowaniem zasad 
ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa na drodze, sam odpowiada za swój rower, mienie oraz 
zdrowie.  



 
8. Na starcie wszyscy uczestnicy mają obowiązek wypełnić I podpisać kartę zgłoszenia uczestnika 
rajdu.  
 
9. Każdy uczestnik zabiera na trasę w własnym zakresie prowiant, napoje itp.  
 
10. Uczestnik rajdu nie może samowolnie z niego zrezygnować bez porozumienia z kierownikiem 
rajdu; rezygnację należy zgłosić telefonicznie kierownikowi rajdu.  
 
11. Uczestnik zobowiązuję się: 
 - podczas postoju szanować przyrodę i pracę człowieka oraz przestrzegać zasad przeciwpożarowych 
dotyczących przebywania na terenach leśnych,  
- zachowywać się stosownie w miejscach publicznych, 
 - nie spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy 
życiu. 
 
 12. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważny dokument: dowód osobisty, legitymację 
szkolną, kartę rowerową itp.  
 
13. Wypisanie i podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na respektowanie 
niniejszego regulaminu. 
 
 14. Każdy uczestnik rajdu powinien być indywidualnie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Na rajdzie jedzie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników. 
 
15. Regulamin rajdu do wglądu u organizatora.  
 
16. Udział w rajdzie jest bezpłatny 


