
 
 
 

REGULAMIN 
 WAKACYJNY RODZINNY RAJD ROWEROWY – 10lecie OSiR Police 

Police, 02 sierpnia 2014 roku 
 
 
 
 

1. Organizator  
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach 

2. Współorganizatorzy 
• Stowarzyszenie Ekologiczne „Łarpia”, 
• Policki Klub Cyklistów „Sama Rama”, 

3. Termin i miejsce 
• 02.08.2014 r. (sobota), 
• godzina 10:00 (zapisy od godz. 9:30), 
• OSiR Police ul. Piaskowe 97. 

4. Biuro organizacyjne – zgłoszenia 
• Biuro organizacyjne znajduje się w Kompleksie Rekreacyjno – Sportowym 

OSiR przy ul. Piaskowej 97 w Policach tel. 91 424 13 60, 693-060-051 e-mail: 
kompleks.osir@police.pl, 

• Zapisy w dniu startu tj. 02.08.2014 r. od godziny 9:30 przy głównym  wejściu 
kompleksu przy ul. Piaskowej 97, 

5. Cel Rajdu 
• Celem Rajdu jest propagowanie turystyki rowerowej oraz zdrowego stylu 

życia wśród mieszkańców Gminy Police, poprzez udział w cyklicznej 
imprezie rowerowej. 

6. Uczestnictwo 
• Udział w Rajdzie może wziąć każdy, kto ukończył 18 – ty  rok życia, 

natomiast osoby w wieku do 18 lat zobowiązane są dostarczyć do biura 
organizacyjnego specjalne pozwolenie na uczestnictwo od rodzica lub 
prawnego opiekuna,  

• Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność 
mając na uwadze brak przeciwskazań zdrowotnych, 

• Udział w imprezie jest bezpłatny, 
• Każdy uczestnik musi posiadać sprawny rower, nakrycie na głowę, wodę, 
• Wskazane jest, aby każdy uczestnik posiadał kask ochronny, 
• Rajd odbywa się bez podziału na kategorie. 

7. Ubezpieczenie 
• Uczestnicy biorący udział w Rajdzie ubezpieczają się we własnym zakresie. 

8. Start i Meta Rajdu 
• Start i Meta Rajdu znajdować się będzie na placu przy Kompleksie 

Rekreacyjno – Sportowym przy ul. Piaskowej 97 w Policach. 
 



 
 

9. Dystans 
• Uczestnicy będą mieli do pokonania trasę o długości ok. 16 km. 

10.  Świadczenia 
• Każdy uczestnik otrzyma talon na posiłek regeneracyjny (grill, słodycze oraz 

napoje), 
• Każdy uczestnik otrzyma buton okolicznościowy, 
• Loteria fantowa, 
• Niespodzianki. 

11.  Inne 
• Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, 
• Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych 

zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatora. 


