Regulamin Nocnego Rajdu Nawigacyjnego
GUBISZLAKI
1. Postanowienia ogólne
• Nocny Rajd Nawigacyjny GUBISZLAKI odbędzie się w terminie
9-10 czerwca 2018 roku. Impreza odbędzie się niezależnie od
warunków pogodowych.
• Organizatorem i zarazem miejscem startu/mety i biurem Rajdu jest
Klub Batory Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
u. Batorego 34, 05-400 Otwock
Tel. 22 779-50-97
• Udział w Rajdzie jest płatny (patrz pkt. 5).
• W Rajdzie można brać udział indywidualnie lub w drużynach
liczących od 2 do 6 osób.
• Uczestnikami rajdu mogą być osoby pełnoletnie lub powyżej 16
roku życia posiadające pisemną zgodę opiekunów prawnych.
Osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział w rajdzie tylko pod
opieką osoby dorosłej.
• Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i w
razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od
Organizatorów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie wypadki oraz szkody poniesione na trasie. Organizator
nie zapewnia także pomocy medycznej.
2. Trasa i zasady
• Celem uczestników jest przebycie wybranej przez siebie trasy przy
pomocą materiałów przygotowanych przez organizatora (opis
trasy) i potwierdzenie jej przebycia poprzez wypełnienie "quizu
krajoznawczego" dołączonego do materiałów.
• Organizator przygotował 4 trasy do wyboru (2 piesze i 2 rowerowe)
- TP 20 – trasa piesza, ok. 20-25 km.
- TP 30 – trasa piesza, ok. 30-35 km.
- TR 30 – trasa rowerowa, ok. 30-35 km.
- TR 50 – trasa rowerowa, ok. 50-60 km.
• Uczestnicy startują zgodnie z kolejnością podaną w liście
startowej, która zostanie opublikowana 7 czerwca.
• Impreza nie ma charakteru zawodów i rywalizacji, jednakże w
ciągu 7 dni po imprezie na stronie www.klub-batory.pl
opublikowane zostaną wyniki zawierające czas przejścia/przejazdu
trasy i liczbę punktów zdobytych w "quizie krajoznawczym".

3. Program:
• 9 czerwca 2018
- 21.00 – rozpoczęcie pracy biura Rajdu
- 22.00 – start pierwszych uczestników zgodnie z listą startową
• 10 czerwca 2018
- 6.00 – zamknięcie mety/biura Rajdu
- 7.00 – opuszczenie bazy Rajdu przez uczestników
4. Zgłoszenia
• Zgłoszenia przyjmowane są do środy 6 czerwca, do godz. 19.00.
Istnieje możliwość zgłoszenia się w dniu imprezy w trakcje
rejestracji, jednakże wiąże się to ze wzrostem wpisowego, oraz
umieszczeniem na końcu listy startowej.
• Zgłoszenia zawierające
- TRASĘ,
- NAZWĘ DRUŻYNY,
- IMIONA I NAZWISKA ZAWODNIKÓW,
- NUMER TELEFONU do kapitana.
przyjmowane są na adres email: klub.batory@otwockasm.com.pl
• UWAGA! Zgłoszenia dokonane po 6 czerwca nie gwarantują
pełnych świadczeń!
5. Zgłoszenia, wpisowe i świadczenia:
• Udział w imprezie jest płatny. Koszt kształtuje się następująco:
- 20 zł od osoby dla zgłoszeń dokonanych do 30 marca,
- 30 zł od osoby dla zgłoszeń dokonanych do 30 maja,
- 40 zł od osoby dla zgłoszeń dokonanych po 1 czerwca.
• Wpisowe należy uiścić w terminie 5 dni roboczych od daty
zgłoszenia. Nieopłacone zgłoszenia będą usuwane z listy. W
przypadku zgłoszeń dokonanych między 4 a 6 czerwca w bazie
zawodów należy okazać potwierdzenie dokonania przelewu.
• Dane do przelewu:
Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Andriollego 54
Nr konta: 20 1020 1127 2002 0000 9000 0101
Tytułem: Imiona i nazwiska osób, za które dokonana jest wpłata.
• W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
- materiały rajdowe, w tym opis trasy,
- rajdową chustę wielofunkcyjną,
- znaczek rajdowy,
- posiłek na mecie.
• UWAGA! W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega

sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów dla danych
tras.
6. Obowiązkowe wyposażenie uczestników:
• sprawne oświetlenie z zapasowymi bateriami
• kask w przypadku tras TR
• sprawny rower w przypadku tras TR
• elementy odblaskowe
• kompas
• telefon komórkowy
• przybory do pisania
• Wyposażenie zalecane:
- apteczka pierwszej pomocy
- własne mapy Powiatu Otwockiego.
Zabronione jest korzystanie z nawigacji GPS!
7. Postanowienia końcowe
• Uczestnicy
zobowiązani są do zachowania szczególnej
ostrożności na drogach publicznych oraz na terenach leśnych.
Zalecamy, aby zawodnicy posiadali komplet oświetlenia, kask i
telefon komórkowy na wypadek potrzeby wezwania pomocy.
• Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w
szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych,
przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych.
Za skutki naruszenia tych przepisów zawodnik odpowiada
osobiście.
• Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom, uczestnicy
startują na własną odpowiedzialność.
• Impreza ma charakter rekreacyjny i niekomercyjny.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

