Regulamin „VIII rajdu rowerowy po Gminie Gruta"
„Rajd Rowerowy do Dębów Niepodległości"
w ramach DNI GMINY GRUTA - 2018r.
Organizatorem rajdu jest Wójt Gminy Gruta
Gruta 244, 86-330 Mełno, tel. 56.46.83.118, www.gruta.pl, gruta@gruta.pl,
Cel rajdu
Nadrzędnym celem przeprowadzenia rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej jako formy
aktywnego wypoczynku /prezentacja walorów krajobrazowych oraz historii Gminy Gruta/.
Termin
Rajd odbędzie się 25 sierpnia 2018 r., (sobota)
START godz. 9.00.
Zbiórka uczestników od godz. 8.00 przy budynku Urzędu Gminy w Grucie.
META ok. godz. 14.00 w miejscu START-u
Trasa rajdu
31 km w tym 2 kilometry drogą polną i 2 kilometry drogą szutrową, pozostałe odcinki trasy -asfalt
START i META przy Urzędzie Gminy w Grucie
Miejscowości: Gruta, Annowo, Nicwałd, Pokrzywno, Mełno, Boguszewo, Mełno, Gruta
(załączniki nr 1 wykaz dróg i nr 2 - zarys trasy)
Warunki uczestnictwa:
1. Możliwość zgłoszenia udziału:
1) e-mail na adres gruta@gruta.pl, (prośba o podanie liczby uczestników)
2) w dniu rajdu od godz. 8.00 do 8.50
2. Posiadanie sprawnego roweru.
3. Uczestnicy w wieku poniżej 17 lat posiadają pisemną zgodę rodziców, a osoby w wieku poniżej
15 lat biorą udział w rajdzie tylko pod opieką rodzica lub opiekuna.
4. Posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Świadczenia organizatora:
1. Opieka przewodnicka.
3. Opieka przedlekarska.
4. Napoje podczas rajdu; ognisko i pieczenie kiełbasek w czasie przerwy w Boguszewie.
Postanowienia końcowe:
1.Organizator rajdu nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone z winy
uczestników rajdu osobom trzecim i na odwrót.
2. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
3. Organizator ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Uczestnicy rajdu przestrzegają przepisów kodeksu Prawo o ruchu drogowym.

Załącznik nr 1do regulaminu rajdu

„VIII rajdu rowerowy po Gminie Gruta"
„Rajd Rowerowy do Dębów Niepodległości"
w ramach DNI GMINY GRUTA - 2018r.

Wykaz dróg:
- droga nr 538
- droga nr04109C
- droga nr 1384 C
- droga nr 534
- droga nr 1400 C
- droga nr 533
- droga nr 1402C
- droga nr 41418C
- droga nr 1414C
- droga nr 041415 C
- droga nr 1313C
- droga nr 1402C
- droga nr W187
- droga nr 041409C
- droga 1402C
- droga 041425C

