Regulamin III Rajdu Pieszego
im. Stanisława Małachowskiego – Białaczów 2017
Białaczów – Sobień – Białaczów - 19.08.2017 r.

1. Cel imprezy:
Popularyzacja aktywnego wypoczynku, turystyki pieszej oraz poznawanie walorów
krajobrazowych gminy Białaczów.
2. Termin Rajdu
19 sierpnia 2017 r. Start o godz. 09.00 – muszla koncertowa w Białaczowie,
ul. Piotrkowska 22.
3. Organizatorzy:
Urząd Gminy Białaczów.
4. Warunki uczestnictwa:
a) przestrzeganie Regulaminu rajdu oraz obowiązkowe podporządkowanie się decyzjom
organizatora rajdu,
b) posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,
c) osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej,
d) przy przekraczaniu jezdni (drogi) służby porządkowe zabezpieczają przejście,
zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę,
e) podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na
parkingu, łące lub polanie,
f) w czasie postoju nie należy oddalać się od grupy,
g) organizator zapewnia opiekę medyczną
h) organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu
rajdu,
i) organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki
spowodowane przez uczestników rajdu,
j) uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie,
k) uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność,
l) udział w rajdzie jest bezpłatny,
m) tempo marszu nadaje pilot rajdu i jest ono dostosowane do najwolniejszego uczestnika,
n) wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać pilotowi rajdu i
opiece medycznej,

o) nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują
wykluczeniu z rajdu,
5. Na trasie zabrania się:
a) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
b) śmiecenia,
c) niszczenia przyrody,
d) używania szklanych pojemników.
e) głośnego zachowywania się

6. Trasa rajdu:
Muszla koncertowa w Białaczowie (START) > Sobień (drogą w kierunku Ossy, koło
pomnika w Kowalowie > Białaczów miejsce odpoczynku na Piekielnym Szlaku (META).
Uwaga: Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na
warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków.
7. Zgłoszenia:
Do dnia 18 sierpnia 2017 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Białaczów.

8. Informacje dodatkowe:
Dla uczestników rajdu przewidziany jest poczęstunek oraz loteria fantowa z nagrodami
ufundowanymi przez Urząd Gminy Białaczów.

