REGULAMIN
V RODZINNEGO RAJDU
ROWEROWEGO
„Z PRZEDSZKOLAKIEM
NA ROWERZE”
Organizatorzy rajdu: Klub Turystyki Kolarskiej „Cyklista” w Kaliszu oraz Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy
Miś” w Kaliszu
Termin: 19.05.2018 r. (sobota)
Miejsce zbiórki: plac przed Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
Godzina zbiórki: 10:00
Komandor rajdu: Bartosz Spychalski
Cele rajdu :
 aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu
 integracja społeczności przedszkolnej
 zaznajomienie dzieci z krajobrazem Parku Miejskiego i okolic
 zaznajomienie dzieci z wiosennymi zwyczajami zwierząt zamieszkujących park
 aktywne zabawy z rodzicami
 promocja odznak krajoznawczych
Trasa i ramowy program:
 rajd odbędzie się na trasie: Kalisz – Szałe – Kalisz
 rajd będzie miał charakter rekreacyjny, promujący aktywne spędzanie czasu na powietrzu
 tempo przejazdu umiarkowane, dostosowane do wieku wszystkich dzieci biorących udział w rajdzie
 trasa zróżnicowana – przejazd będzie się odbywał po nawierzchniach asfaltowych i gruntowych
 rajd poprowadzą członkowie KTK „Cyklista” w Kaliszu
Obowiązki uczestnika rajdu:
 opiekę nad dziećmi sprawują ich opiekunowie!
 każdy dorosły uczestnik rajdu powinien posiadać swój rower, w rajdzie mogą brać udział rodziny
z dziećmi, które poruszają się samodzielnie na rowerkach dziecięcych (trójkołowych, z doczepianymi
kółkami itp.), są przewożone w fotelikach, specjalnych przyczepkach itp.
 opiekunowie dzieci jadących samodzielnie zobowiązane są również do poruszania się rowerami!
 stosowanie się do uwag i wskazówek prowadzącego rajd
 poinformowanie prowadzącego rajd o ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie bądź
odłączeniu się od grupy
 udzielanie pomocy innym uczestnikom w razie awarii lub wypadku
 posiadanie sprawnego roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 posiadanie ubioru dostosowanego do pogody
 wpisanie się na listę uczestników rajdu
 zaleca się posiadanie kasku i kamizelki odblaskowej – szczególnie dzieci i młodzież
 zabrania się uczestniczenia w rajdzie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających oraz ich
spożywania w trakcie rajdu
 należy zabrać ze sobą przekąskę i picie – na miejscu będzie krótka przerwa na zregenerowanie sił
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Postanowienia końcowe:
 zapisy na rajd przyjmowane są drogą mailową (bartek@cyklista.kalisz.pl, spychalska87@wp.pl) lub
bezpośrednio w przedszkolu Pluszowy Miś
 w rajdzie mogą wziąć udział również dzieci, które nie uczęszczają do Niepublicznego Przedszkola
„Pluszowy Miś” oraz nie są członkami Klubu Turystyki Kolarskiej „Cyklista” w Kaliszu
 udział w rajdzie odbywa się na własną odpowiedzialność
 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników osobom
trzecim i odwrotnie
 uczestnik rajdu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego wizerunku oraz nadesłanych przez
siebie zdjęć w materiałach przygotowywanych przez Klub i Przedszkole w formie elektronicznej
i drukowanej
 organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania rajdu, w szczególności w przypadku złych
warunków pogodowych
 szczegóły dotyczące rajdu i ewentualne dodatkowe informacje zamieszczane będą na stronie
www.cyklista.kalisz.pl
 zaleca się, aby bezpośrednio przed rajdem sprawdzić informacje na stronie internetowej lub
skontaktować się z organizatorami rajdu (Bartosz Spychalski: bartek@cyklista.kalisz.pl, Beata
Spychalska: spychalska87@wp.pl)
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