Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego Kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia VI. „Dobra
Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość – projekt grantowy

Rajd ma charakter zorganizowanego przejazdu kolumny rowerzystów (art. 32
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym). Uczestnictwo
rowerzystów w przejeździe odbywa się na zasadach ogólnych, określonych
w przepisach prawa ruchu drogowego.
I.
II.

Organizator:
Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach
Cele Rajdu:
 Popularyzacja wiedzy i świadomości na temat skarbów architektonicznych
i przyrodniczych Gminy Dobroszyce.
 Uwrażliwienie na piękno otoczenia rodzinnej okolicy.
 Podtrzymywanie tożsamości z miejscem zamieszkania.
 Rozbudzanie
ciekawości
w
poznawaniu
najbliższego
otoczenia
oraz umiejętności jego obserwacji , interpretacji i dokumentowania.
 Integracja społeczności lokalnej.
 Propagowanie roweru jako środka lokomocji oraz zdrowego trybu życia.

III.

Termin Rajdu
28 września 2019 r. (sobota)

IV.

Trasa Rajdu:
Miejsce zbiórki uczestników rajdu: Hala Sportowa przy ul. Parkowej
w Dobroszycach. Potem ul. Parkową, Oleśnicką, ul. Trzebnicką i Wojska
Polskiego jedziemy pod Zamek w Dobroszycach. Następnie ul. Stawową
i Topolową jedziemy pod Kościół w Dobroszycach i budynek Caritasu
w Dobroszycach, następnie Czereśniową oraz polną drogą przebiegająca obok
Oczyszczalni Ścieków w Dobroszycach jedziemy do Dobrej, a tam zatrzymujemy
się pod Zamkiem w Dobrej, potem jedziemy pod Kościół w Dobrej i Aleją Jana
Pawła II jedziemy do miejscowości Dobrzeń koło Szkoły Podstawowej
w Dobrzeniu, przejeżdżamy obok Pałacu w Dobrzeniu i kierujemy się asfaltową
drogą przebiegającą obok osiedla w Dobrzeniu do miejscowości Siekierowice,

przejeżdżamy główną droga w Siekierowicach do tamtejszego Kościoła i jedziemy
obok grobowca Puttkamerów w Siekierowicach przez Mękarzowice w stronę
Łuczyny, przecinamy drogę W340 i kierujemy się pod kościół w Łuczynie
i następnie przez miejscowość Sadków jedziemy w kierunku miejscowości
Strzelce, wyjeżdżając od strony boiska sportowego w Strzelcach jedziemy
ponownie drogą W340 pod świetlicę wiejską w Strzelcach, gdzie kończymy rajd
rowerowy.
V.

Program Rajdu:
godz. 11.00 – zbiórka uczestników rajdu pod Halą Sportową w Dobroszycach,
odprawa
godz. 11.20 – 14.00 – przejazd trasy rajdu z postojem przy każdym zabytku
Gminy Dobroszyce na trasie przejazdu
14.00- 15.00 – piknik przy świetlicy wiejskiej w Strzelcach
VI. Warunki uczestnictwa
 Każdy uczestnik Rajdu ma obowiązek zgłosić swój udział w Rajdzie pisemnie
na karcie zgłoszenia dostępnej u Organizatora..
 Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica
lub opiekuna prawnego.
 Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, są jednak
objęci przez Organizatora ubezpieczeniem NW.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas Rajdu
i za szkody wyrządzone przez Uczestników.
 Organizator nie zapewnia miejsc do przechowywania rzeczy uczestników.
 Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną
za poniesione lub spowodowane ewentualne szkody.
 Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników rajdu winno być zgodne
z przepisami , wskazane jest posiadanie kasków ochronnych.
 Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody
i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.
 Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego
roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo
w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości
między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne
hamowanie: 2-3 m, ale nie więcej niż 5 m.
 Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez Organizatora kierownik grupy,
on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
VI.

Zasady zachowania uczestników Rajdu:
RAJD BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ PRZY NIEOGRANICZONYM RUCHU
DROGOWYM.
UCZESTNICY
MUSZĄ
ZACHOWAĆ
SZCZEGÓLNĄ
OSTROŻNOŚĆ I ZNAĆ ZASADY RUCHU DROGOWEGO, WOBEC CZEGO
UCZESTNICY RAJDU ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
 Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo podporządkowania
się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących
ruchem.
 Zabronione jest ściganie się!!!
 Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
 Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. jadąc w kolumnie
należy zachować odległość między rowerami 3-5 metrów.
 Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.

VII.

VIII.

 Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości
pomiędzy poszczególnymi kolumnami.
 Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie
dostosowanym do prędkości innych Uczestników.
 Każdy manewr na drodze musi byś przeprowadzony z upewnieniem się
o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej
zasygnalizowany.
 Przed wyruszeniem kierownik Rajdu omawia trasę przejazdu
z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
Podczas Rajdu bezwzględnie zabronione jest :
 Przystąpienie do Rajdu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających.
 Spożywanie alkoholu i innych środków odurzających na trasie Rajdu oraz
postojach.
 Zbaczanie z trasy bez zgody Organizatora.
Postanowienia końcowe:
 Wszyscy Uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich
wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych mediach oraz
materiałach promocyjnych Organizatora.
 Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją
niniejszego Regulaminu.
 Ostateczna interpretacja
Regulaminu należy do Organizatora.
W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia Uczestnika od jego
przestrzegania.

