
Regulamin II Charytatywnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego 
przez Karwodrzę – niedziela 28.04.2019 r. 

 
 

I. Cel rajdu: 
- wsparcie finansowe dedykowane potrzebującej osobie lub instytucji, która corocznie 
(zawsze inna) wybierana jest przez członków SMK. 
- propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz jazdy na rowerze, jako 
formy aktywności fizycznej, 
- zapoznanie się z historią Karwodrzy i z jej ciekawymi miejscami, 
- propagowanie bezpieczeństwa na drodze i profilaktyka antyalkoholowa, 

 
II. Organizator: 
Stowarzyszenie Miłośników Karwodrzy. 

 
III. Termin i miejsce II ChRRR: 
28.04.2019 (niedziela) – start, meta i biuro rajdu - boisko sportowe LKKS Karwodrza. Biuro 
rajdu czynne od godz. 13:00 (wydawanie pakietów), start rajdu godz. 14:00. 

 
IV. Trasa rajdu: 
Trasa ok. 11 km wg mapy udostępnionej na stronie www.karwodrza.pl/index.php/rajd-2019 

 
V. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia poprzez formularz do pobrania ze strony www.karwodrza.pl/index.php/rajd-2019 
do 14.04.2019 (data przesłania skanu lub zdjęcia formularza i wpłynięcia opłaty na konto). 
Wszystkim zgłoszonym do tego dnia zapewniamy pakiet startowy. Zapisanym od 15.04.2019 
do 28.04.2019 zapewniamy start, a pakiety tylko, jeśli zostaną. 

 
VI. Koszty uczestnictwa:  
Pakiet singiel – 20 zł – za 1 osobę dorosłą lub 1 dziecko; 
Pakiet familijny – 40 zł – za całą rodzinę (1 lub 2 dorosłych + dziecko lub dzieci); 
Zachęcamy do wyższych wpłat. Każda złotówka zostanie przekazana beneficjentowi II ChRRR. 
Wpłata przelewem na konto: 
Stowarzyszenie Miłośników Karwodrzy 
Karwodrza 29; 33-170 Tuchów 
Nr konta (Raiffeisen Polbank): 26 1750 0012 0000 0000 3868 4884 
W tytule wpłaty: II ChRRR, imię i nazwisko, jaki pakiet (singiel / familijny) 

 
VII. Warunki uczestnictwa w rajdzie: 
- W rajdzie mogą uczestniczyć osoby bez przeciwwskazań dotyczących jazdy na rowerze. 
- Dzieci i młodzież do 18 r.ż. mogą brać udział w rajdzie pod opieką rodziców, opiekunów 
prawnych lub same, ale wtedy za pisemną zgodą rodzica / opiekuna, a dzieci do 10 r.ż. jadą 
przy rodzicu. 
- Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i / lub pisemną zgodę rodzica, które są do pobrania 
ze strony www.karwodrza.pl/index.php/rajd-2019 oraz przesłać jego skan lub zdjęcie na adres 
mailowy: lukaszwlodarz@karwodrza.pl  
- Uczestnik uiszcza opłatę wpisową na podane wyżej konto bankowe. 
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- Istnieje możliwość dostarczenia formularza i wpłaty do siedziby SMK. 
- Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania regulaminu 
rajdu. 
- Na stronie internetowej www.karwodrza.pl/index.php/rajd-2019 będzie umieszczona lista 
startowa aktualizowana nie rzadziej niż co 24h.  

 
VIII. Uczestnicy rajdu:  
- Uczestnik rajdu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i winien stosować się do 
przepisów ruchu drogowego, decyzji i wskazań służb porządkowych i osób odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo. 

- Dzieci i młodzież do 18 r.ż. zakładają obowiązkowo kaski. Dorosłym również to zalecamy. 

- Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ubezpiecza się we własnym 
zakresie, a w razie wypadku nie będzie dochodzić roszczeń od organizatorów. 

- Rajd odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych! 
- Rajd jest rajdem tylko z nazwy. Faktycznie jest rekreacyjnym przejazdem, więc z tego 
powodu nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja. Z racji jego charytatywnej formy wszyscy 
są zwycięzcami, a za dar serca dla beneficjenta rajdu dziękujemy! 

 
IX.  Świadczenia dla uczestników (pakiet startowy)*: 
Każdy zapisany uczestnik (formularz oraz opłata do 14.04.2019), który wybrał:  

pakiet singiel otrzyma: 
- pamiątkowy medal 
- okolicznościową koszulkę 
- smycz 
- wodę oraz kiełbasę z grilla 

pakiet familijny otrzyma: 
- dla osób dorosłych: jak w pakiecie singiel 
- dla dzieci: pamiątkowy medal, smycz, odblask, batonik, soczek oraz kiełbasę z grilla 

dodatkowe nagrody przewidziane dla: 
- najmłodszego uczestnika rajdu 
- najstarszego uczestnika rajdu 
- najliczniejszej rodziny zgłoszonej do rajdu 
* Najmłodszy i najstarszy zawodnik, który przejedzie trasę o własnych siłach. 
* Definicja słowa dorosły / dziecko tylko na potrzeby dystrybucji pakietów: Dorosły to osoba, 
która na dzień startu rajdu ukończyła 16 rok życia. Dziecko to osoba, która na dzień startu 
rajdu nie ukończyła 16 roku życia 

 
X. Limit pakietów: 200. 

 
XI. Postanowienia końcowe: 
Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. 
Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów II ChRRR i nie udostępnia 
ich osobom trzecim. Zawodnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych 
osobowych do celów rajdu. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy 
uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w 
trakcie trwania rajdu. 
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