REGULAMIN
II Europejskiego Pikniku Rowerowego na Trójstyku

I. Postanowienia Ogólne:
1.
2.

3.

Organizatorem II Europejskiego Pikniku Rowerowego jest Stowarzyszenie Miłośników
Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą", 43-474 Koniaków 645.
Współorganizatorami są: Polskie Radio Katowice, ul. Ligonia 29, 40-953 Katowice
www.radio.katowice.pl i Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka
Publiczna w Istebnej, 43 – 470 Istebna 68, www.istebna.eu
Partnerzy:






TTVS Banska Bystrica
Český Rozhlas Ostrawa
Tauron Polska Energia
Starostwo Černé (Słowacja)
Starostwo Hrcava (Czechy)
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integracja regionalna;
prezentacja kultury narodów Grupy Wyszehradzkiej;
popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej;
propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji w ramach rajdu
rowerowego;
promocja Trójstyku.

Termin: sobota, 20 czerwca 2015 roku.
Miejsce II Europejskiego Pikniku Rowerowego i meta Rajdu: Trójstyk w Jaworzynce (pogranicze
PL-CZ-SK).
W ramach II Europejskiego Pikniku Rowerowego odbędzie się Rajd Rowerowy przez terytoria
trzech sąsiadujących państw tj. Polski, Czech i Słowacji. Trasy Rajdu w ramach II Europejskiego
Pikniku Rowerowego dostępne będą najpóźniej 1 czerwca 2015 na mapach opublikowanych na
stronach internetowych organizatora, współorganizatorów i partnerów.
Trasa MINI RADIO – długość ok. 8 km (bardzo łatwa)
Trasa MEGA RADIO – długość ok. 20 km (tylko dla rowerów MTB)
Trasa SZOSA RADIO – długość ok. 60 km (dla rowerów szosowych)
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Program:
godz. 09:00 - otwarcie imprezy i tras Rajdu
godz. 09.00 - uruchomienie punktów kontrolnych, wydawanie kart uczestnictwa
godz. 10.00 - 16.00 animacje dla dzieci
godz. 13.30 - start wyścigu kolarstwa górskiego XC TRÓJSTYK MTB
godz. 14.00 - występy zespołów folklorystycznych z Polski, Węgier i Słowacji
godz.15.30 - ogłoszenie wyników wyścigu kolarstwa górskiego XC TRJSTYK MTB (estrada na
Trójstyku)
godz. 16.00 - występ orkiestry dętej „Jablunkovianka” – Czechy
godz. 17.00 - występ zespołu „Po pieronie” - Milówka.

II. Zasady uczestnictwa w Pikniku:
1
2
3
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Piknik i Rajd mają charakter rekreacyjny, a udział w nich jest bezpłatny.
Ilość uczestników nie jest limitowana, a uczestnictwo nie wymaga wcześniejszej rejestracji.
W ramach Pikniku przewidziano:
stoiska gastronomiczne z potrawami regionalnymi (możliwość zakupu posiłków i napojów);
stoiska artystów i rękodzielników ludowych reprezentujące kraje grupy wyszehradzkiej;
konkursy;
występy zespołów artystycznych;
Każdy uczestnik pikniku, dorosły lub dziecko, powinien posiadać dokument tożsamości (dowód
osobisty lub paszport).

III. Zasady uczestnictwa w Rajdzie:
1. W Rajdzie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, z zastrzeżeniem punktu 2 i 3, przy czym każdy
uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
2. Osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w Rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych ( druk „Oświadczenie uczestnika Rajdu na Trójstyku” do pobrania na stronach
internetowych organizatora, współorganizatorów i partnerów lub w dniu Pikniku w punktach
kontrolnych).
3. Osoby w wieku do 15 lat mogą wziąć udział w Rajdzie tylko będąc pod stałą opieką osoby
pełnoletniej.
4. Każdy uczestnik, a w przypadkach, o których mowa w punkcie 2 i 3, opiekun prawny uczestnika,
jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika lub przedstawienia
zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej
jazdy rowerem ( druk „Oświadczenie uczestnika Rajdu na Trójstyku ”do pobrania na stronach
internetowych organizatora, współorganizatorów i partnerów lub w dniu pikniku w punktach
kontrolnych).
5. Aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem Rajdu i mieć szansę na otrzymanie gadżetów reklamowych
współorganizatorów i partnerów oraz nagród w konkursach, należy:
a. złożyć w dniu Rajdu, w jednym z punktów kontrolnych, wypełnione i podpisane „Oświadczenie
uczestnika Rajdu na Trójstyku”. Oświadczenie można pobrać wcześniej ze stron internetowych
organizatora, współorganizatorów i partnerów, lub w dniu imprezy w jednym z punktów
kontrolnych;
b. w dniu Rajdu pobrać w jednym z punktów kontrolnych kartę uczestnictwa;
6. Udział w Rajdzie odbywa się na koszt i ryzyko uczestników.
7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie w zapiętym sztywnym
kasku.
8. Każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie.
9. Każdy uczestnik musi zapoznać się z niniejszym regulaminem opublikowanym na stronach
internetowych organizatora, współorganizatorów i partnerów.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na imprezę i powrotu.

IV. Organizacja Rajdu:
1. Rajd rowerowy jest imprezą otwartą, ogólnodostępną o rekreacyjnym (nie sportowym) charakterze.
2. Rajd rowerowy zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych, leśnych, polnych bez
wykorzystania dróg w sposób szczególny.
3. Trasa będzie częściowo oznakowana, dla lepszej orientacji w terenie.
4. Zadaniem uczestnika Rajdu jest przejechanie jednej z tras Rajdu, potwierdzone zebraniem minimum
3 pieczątek na kartach uczestnictwa.
5. Na trasy Rajdu wjechać można w dowolnym miejscu.
6. Na trasach Rajdu będą uruchomione 4 punkty kontrolne – w tym 3 plenerowe studia radiowe
rozgłośni z Polski, Czech i Słowacji.
7. W punktach kontrolnych uczestnicy otrzymają karty uczestnictwa oraz mapy Rajdu
z przebiegiem tras i usytuowaniem punktów kontrolnych. Mapy Rajdu będą do wglądu na stronach
internetowych organizatora, współorganizatorów i partnerów.
8. W punktach kontrolnych stemplowane będą także karty uczestnictwa potwierdzające przejazd tras
Rajdu.
9. Punkty kontrolne będą wyraźnie i czytelnie oznakowane materiałami promocyjnymi Rozgłośni,
10. Organizatorzy będą czekać na uczestników Rajdu w punktach kontrolnych od godz. 09:00 do 14:30,
11. W Polsce, Czechach i na Słowacji obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy uczestnicy na drogach
publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i
bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.
12. Uczestnicy Rajdu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania
pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach.
14. Na trasach występują strome podjazdy, niebezpieczne zakręty i strome zjazdy.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania Pikniku.
VI. Świadczenia:
1. Organizator zapewnia:




Podstawowy mobilny serwis techniczny podczas przejazdu trasy.
Oznakowanie trasy,
Podstawową opiekę medyczną.

VII. Postanowienia Końcowe:
1. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej
obejmujących teren rozgrywania Rajdu i innych “sił wyższych”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Pikniku, zmiany jego terminu, zmiany przebiegu tras
w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych powszechnie uznawanych za działanie "siły
wyższej".
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym
w celu zapewnienia właściwej realizacji Rajdu, zgodnie z oczekiwaniami uczestników
i uwarunkowaniami zewnętrznymi.
4. Powrót uczestników do miejsca zamieszkania po zakończeniu II Europejskiego Pikniku Rowerowego
następuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
5. W czasie Rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu lub innych substancji
odurzających.
6. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada
osobiście. Uczestnicy Rajdu biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie

