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  „Pomorskie kołem się toczy  do Chojnic” 
                       IV  RAJD   ROWEROWY  

   KASZUBSKIEJ MARSZRUTY      
                2018 
 
 
 

 
 
 
 
Organizator:  

 
 
 
 
 
Współorganizatorzy:  
 

                              
 

 
 
 
Kierownictwo  Rajdu:     Komandor - Andrzej Beger  
 
Termin: 08.09.2018 (sobota)  
 
Trasa rajdu: wg. ustaleń poszczególnych samorządów 
      
Cele rajdu:  

 popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego 
  

Uczestnicy :   

 mieszkańcy powiatu chojnickiego i nie tylko 
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Warunki uczestnictwa: 
 

 posiadanie dowodu tożsamości (dowód, legitymacja szkolna), 

 posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy, 

 uiszczenie opłaty startowej w wysokości 10 zł, 

 posiadanie sprawnego roweru, wyposażonego zgodnie z przepisami kodeksu 
drogowego, uczestnicy odpowiedzialni są za stan techniczny swoich pojazdów, 

 przestrzeganie zasad ruchu drogowego, przepisów ppoż. oraz zarządzeń kierownictwa 
rajdu, 

 osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką osób 
dorosłych,  

 w rajdzie uczestniczyć mogą również osoby niezgłoszone, za zgodą Komandora Rajdu, 

 uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność prawną i materialną, 

 za wszelkie straty uczestników i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu  
organizator nie ponosi odpowiedzialności, 

 każdy uczestnik rajdu ma obowiązek zapoznać  się z regulaminem rajdu  
 

Opłaty i świadczenia dla uczestników: 
 

 Opłata startowa wynosi 10 zł. 

 Uczestnicy rajdu otrzymują: 
poczęstunek i gadżet pamiątkowy. 

 
Postanowienia końcowe: 
 

 W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych przebieg rajdu może ulec 
zmianie lub zostać odwołany, 

 nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

 organizatorzy mają prawo utrwalać przebieg imprezy:  „Pomorskie kołem się toczy do 
Chojnic” – IV Rajd Rowerowy Kaszubskiej Marszruty dla celów dokumentacji oraz promocji 
lub reklamy imprezy i imprez organizowanych w przyszłych latach przez organizatorów i 
partnerów.  Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a 
następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 
reklamowych oraz promocyjnych w materiałach reklamowych, stronach internetowych 
oraz portalach społecznościowych. 

 Przebywając na terenie Imprezy oraz biorąc udział w aktywnościach Uczestnik akceptuje 
regulamin i udziela Organizatorom i partnerom nieodpłatnej, nieograniczonej i 
bezterminowej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach 
eksploatacji, o których mowa powyżej. 
 

 
Kontakt: LGR Morenka, ul. Rybacka 10 89-606 Charzykowy tel.52-334-33-07,                        
tel.: 504 100 091, Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o., tel. 52 397 05 97 

 


