
Regulamin Strawczyńskiego Spaceru z Przewodnikiem

Spacer (rajd) ma charakter rekreacyjny, a nie typowej rywalizacji sportowej!

I  CEL IMPREZY
1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej.
2. Propagowanie formy rekreacyjnej, jaką jest marsz – rajd pieszy.
3. Połączenie aktywnego wypoczynku ze spotkaniem w gronie przyjaciół, relaksem i zabawą.
4. Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych.

II  ORGANIZATOR
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16; 
www.sckis.strawczyn.pl.

II  TERMIN I MIEJSCE
1. Strawczyński Rajd z Przewodnikiem odbędzie się 01.05.2019 r. (środa).
2. Zapisy prowadzone będą do dnia rajdu na kasie pływalni OLIMPIC w Strawczynku

lub pod numerem telefonu 605 041 736. Każdy, kto zapiszę się do 16 kwietnia 2019 r.,
otrzyma od Organizatora pakiet startowy. 

3. Zbiórka uczestników rajdu o godzinie 9:30 na parkingu przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym 
OLIMPIC w Strawczynku, ul. Turystyczna 6; weryfikacja uczestników i spotkanie
z Instruktorem.

4. Przejazd autokarem spod parkingu Centrum OLIMPIC na parking w Oblęgorku będzie
o godzinie 9:45.

5. Start rajdu ok. godz. 10:00 z parkingu w Oblęgorku (ul. Gimnazjalna).
6. Rajd odbędzie się na trasie długości ok. 18 km.
7. Orientacyjne zakończenie rajdu ok. godziny 16:00 na parkingu przy Centrum

Sportowo-Rekreacyjnym OLIMPIC w Strawczynku, ul. Turystyczna 6.
8. Po rajdzie każdy uczestnik otrzyma posiłek regeneracyjny. Dla chętnych planowane jest ognisko 

na terenie Centrum OLIMPIC (prosimy o zabranie ze sobą prowiantu).

III  UCZESTNICTWO
1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie 

się decyzjom Organizatora rajdu.
2. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, którym pozwala na to stan ich zdrowia.
3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych

lub osoby dorosłej, którzy również uczestniczą w rajdzie i biorą na siebie całkowitą 
odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo

4. Uczestnicy rajdu mają obowiązek korzystać wyłącznie z wyznaczonej trasy oraz przestrzegać 
przepisów ruchu drogowego w przypadku marszu drogą przeznaczoną dla ruchu kołowego.

5. Każdy uczestnik powinien posiadać odpowiedni strój sportowy (dostosowany do warunków
pogodowych) w tym wygodne, nieprzemakalne obuwie.

6. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Instruktorowi prowadzącemu rajd.
7. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność prawną i materialną.
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8. Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapisanie się na listę uczestników
do dnia 1.05.2019 r. oraz podpisanie deklaracji o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
do pobrania ze strony www.sckis.strawczyn.pl).
Zapisanie się na listę uczestników rajdu stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym 
Regulaminem i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

9. Zgłoszeń mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, 
nazwisko, numer telefonu i ewentualnie informacje o zgłaszanych osobach niepełnoletnich 
(imię, nazwisko).

10. Liczba uczestników rajdu jest ograniczona i o możliwości wzięcia udziału w nim decydować 
będzie kolejność zgłoszeń.

11. Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez Organizatora. 
12. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu lub oddalenie się

bez zgody i wiedzy prowadzącego powodują bezwzględne wykluczenie z rajdu.
13. Czas i miejsce odpoczynku wyznacza opiekun grupy.
14. Obowiązują zachowania proekologiczne. 
15. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.

IV  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez przedstawicieli Organizatora.
2. Przemieszczania się całą grupą, bez oddalania się bez zezwolenia Instruktora prowadzącego rajd.
3. Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, przepisów ruchu drogowego i przepisów 

przeciwpożarowych oraz zachowania ostrożności w miejscach, w których może grozić 
jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

4. Przestrzegania regulaminu rajdu i poleceń prowadzących rajd.

V  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rajd odbędzie się w zaplanowanym terminie bez względu na pogodę.
2. Wszyscy uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunków w relacjach

z przebiegu rajdu oraz materiałach promocyjnych Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji

regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, 

wynikające z winy uczestników rajdu, za rzeczy zgubione, szkody osobowe, majątkowe
i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu rajdu.

5. Wszelkich informacji dotyczących rajdu można uzyskać na stronie www.sckis.strawczyn.pl.

str. 2 z 2


