
REGULAMIN 
REKREACYJNO - ORIENTACYJNA JAZDA NA ROWERZE 

„Święto Roweru” 
 
I. Organizator: 
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach 
 
II. Cel imprezy: 
a) aktywny i ciekawy wypoczynek  
b) poznawanie okolicy Żor 
c) nabycie umiejętności orientowania się w terenie  
 
III. Termin: 
26.07.2015 (niedziela) 
 
IV. Ramowy Program: 
- zapisy (sekretariat Park Cegielnia ul. Folwareckiej)     godz. 9.00 do 9.45 
 
- start jednoczesny we wszystkich kierunkach    godz. 10.00     
- meta 
(sekretariat Park Cegielnia) planowany czas powrotu około  godz. 12.00  
(limit godzinowy przejazdu zostanie podany po zamknięci listy zgłoszeń)    
 
V. Zasady uczestnictwa: 
 
1. Impreza będzie odbywać się w normalnym ruchu drogowym, więc wszystkich uczestników 
 obowiązywać będzie poruszanie się zgodne z przepisami „Prawa o Ruchu Drogowym”. 
2. Dzieci będą mogły uczestniczyć w imprezie jedynie pod opieką osoby dorosłej. 
3.   Młodzież od 16-tego do 18-tego roku życia będzie mogła uczestniczyć indywidualnie   
  pod warunkiem posiadania karty rowerowej i pisemnej zgody rodzica (wzór do    
  pobrania ze   strony internetowej www.mosir.zory.pl). 
4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą 
  odpowiedzialności uczestników tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. 
5.  Uczestnik winien posiadać sprawny rower oraz kask ochronny. 
6.  Zadaniem uczestników będzie: 
 a) indywidualne dotarcie do wyznaczonych obiektów,  
 b) zdobycie potwierdzeń w karcie uczestnictwa, 
 c) powrót na metę.  
 
VI. Reguły obowiązujące uczestników imprezy:  
 
1.  Na starcie będzie zaprezentowana wszystkim mapa z zaznaczonymi obiektami,  
  do których trzeba dotrzeć. 
2.  Każdy uczestnik otrzyma kartę uczestnictwa z wyszczególnionymi obiektami i ich opisami. 
3. Po dotarciu do wskazanego obiektu należy uzyskać potwierdzenie na karcie    
  uczestnictwa od  sędziego obsługującego dany punkt. (punkt oznaczony tabliczką). 
4. Obowiązuje limit czasowy, który podany będzie przed startem.  Minimalna ilość    
  punktów, z których należy zdobyć potwierdzenie - to trzy. 
5.  Długość trasy dla tych, którzy dotrą do przynajmniej trzech obiektów nie powinna przekroczyć 15 km.  
6.  Kolejność dotarcia do poszczególnych punktów jest dowolna.  
7. Zabrania się: 
 a) przekazywania kart uczestnictwa innym osobom, 
 b) dopisywania dodatkowych informacji, 
   



VII. Nagrody: 
 
1.  Dla  60 osób - aktywnych odkrywców, którzy zdobędą największą ilość punktów  
 w  najkrótszym czasie, zdobędą potwierdzenia w karcie uczestnictwa i zmieszczą się  
 w limicie czasowym, przewidziany jest upominek. 
2. Karty uczestnictwa wszystkich uczestników imprezy, którzy dotrą do przynajmniej  
  trzech obiektów, ukończą przejazd zgodnie z regulaminem i zameldują się na mecie   
  przed  wyznaczonym limitem czasu, wezmą udział w konkursie, podczas     
  którego nagrodzony zwycięzca otrzyma nagrodę główną - ROWER. 
    Organizator dokona losowania numeru, który będzie stanowić odpowiednik numeru startowego. 
 Wylosowana osoba proszona będzie o podejście do spikera zawodów (czas oczekiwania 1 minuta). 
 W przypadku nieobecności losowany będzie kolejny numer. Wylosowanej osobie zadane 
 zostanie pytanie konkursowe, którego poprawność odpowiedzi decydować będzie o przyznaniu 

 nagrody. Osoba odbierająca  nagrodę musi posiadać dokument tożsamości. 
3.  Przewiduje się wyróżnienie dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika imprezy. 
 
IX. Postanowienia dodatkowe: 
 
1.  Organizator zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu  
2.  W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje organizator 
 
 
Organizator 
MOSiR Żory 
 
 


