Pieszy Rajd Kaszubski - sobota 18.06.2016

Start drużyn od godz. 6.09 co minutę, decyduje kolejność przybycia całej drużyny
Regulamin Rajdu:

1. Rajd ma za zadanie popularyzację zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie historii Gdyni i Kaszub.
2. Zadaniem Rajdu jest promocja Szlaku Fortyfikacji Gdyni oraz Jubileuszu 90 lat Miasta.

3. Uczestnikami Rajdu mogą być tylko osoby pełnoletnie, które wypełniły w 100% tabelę zgłoszeniową.
4. Udział w Rajdzie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy jest świadomy tego, że idzie na własne ryzyko.
5. Jednak warunkiem udziału jest wpłata 60.00 złoty na wskazaną organizację pożytku publicznego.
6. Nie zwraca się drużynie dokonanych wpłat w przypadku rezygnacji z udziału w Rajdzie.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, finansowej za zdarzenia losowe uczestnika.
8. Uczestnik, jeśli uzna za stosowne powinien wykupić ubezpieczenie NW, NNW i KL.

9. Zakaz używania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.
10. Uczestnik dostosowuje się do poleceń organizatorów Rajdu i w pełni akceptuje jego Regulamin.

11. Rajd popiera działania zespołowe i integracyjne. Drużyna ma mieć nazwę własną np. „Na start”.

12. Drużyna składa się z 3 osób! Niekompletna bierze udział w Rajdzie poza konkursem z końca stawki.

13. W lasach aktualne są przepisy administracyjne, w pasie drogowym Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym.
14. Po Rezerwacie „Kępa Redłowska” idziemy wyłącznie po oznakowanych trasach turystycznych.
15. Będę dbał o bezpieczeństwo własne i innych Uczestników Rajdu. Zwierząt nie zabieramy.

16. Oświadczam, że jestem w stanie pokonać 42 km 195 m z hakiem w trudnym terenie strefy nadgranicznej.
17. Oświadczamy, że jesteśmy pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. Zabieramy dowody tożsamości.
18. Organizatorzy Rajdu nie zwracają kosztów podróży, nie zapewniają napojów ani wyżywienia.

19. Na Rajd zabieramy: długopis, latarkę, prowiant, dobry strój i obuwie oraz uśmiech i dobry humor.
20. Drużyna wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych na potrzeby związane z Rajdem.

21. Pozycja nr 1 w tabeli poniżej oznacza kapitana drużyny, który zgłasza i reprezentuje drużynę.
22. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja 2016 roku. Mamy limit 50 drużyn + lista rezerwowa.
23. Złamanie regulaminu wyklucza drużynę z Rajdu w trybie natychmiastowym.

24. Zadanie wykonane - kwadrans odejmujemy; niewykonane kwadrans dodajemy do czasu drużyny.

25. Niektóre zadania wykona wskazana osoba z drużyny. Decyduje kolejność w tabeli zgłoszeniowej.

26. Drużyna rezygnuje z marszu w dowolnym miejscu. Powiadamia sędziego na mecie o zejściu z trasy.

27. Metę zamykamy o 21.09. Powtarzamy: Historię Gdyni 1926 – 2016 (ważne osoby dla Miasta, pomniki,
nazwy ulic i patronów). Historię Kaszub, słownictwo, kaszubskie nuty, potrawy i tradycje.
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Podpis czytelny kapitana i członków drużyny po akceptacji Regulaminu.

Z turystycznym pozdrowieniem
dr Jarosław Kłodziński

