Klub Turystyki Kolarskiej GRONIE
przy Oddziale PTTK w Tychach
43-100 TYCHY ul. Barona 30/209
www.gronie.org

gronie.tychy@wp.pl

Regulamin XXII ŚWIĘTA ROWERU oraz

I OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU ROWERÓW SKŁADANYCH
Tychy 9.06.2019
CZĘŚĆ B
1. Organizator:
Klub Turystyki Kolarskiej GRONIE przy Oddziale PTTK w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Barona 30/209
Patronat: Prezydent Miasta Tychy
Komandor Zlotu: Cezary Sawicki – kontakt: 661 456 399
2. Cel imprezy:
Popularyzacja turystyki rowerowej i zdrowego stylu życia, integracja miłośników różnych typów rowerów
- szczególnie rowerów składanych (popularnych „SKŁADAKÓW”), prezentacja atrakcji miasta TYCHY.
3. Charakter imprezy:
Parada rowerowa uczestników pod eskortą policji ulicami miasta Tychy w pobliżu najnowszych atrakcji miejskich,
na mecie - konkursy.
4. Termin i miejsce imprezy:
Impreza obędzie się bez względu na pogodę 9.06.2019 roku w Tychach.
Start i Meta: w Parku Miejskim przy Urzędzie Miasta od strony Pomnika Walki i Pracy tzw. „ŻYRAFY”.
5. Zgłoszenia, wpisowe i świadczenia:
- Zgłoszenia i wpisowe będą przyjmowane na starcie od godziny 10.00 do 10.50. Osoby spoza Tychów mogą
zgłaszać swój udział za pomocą maila na adres gronie.tychy@wp.pl z dopiskiem Święto ROWERU (podając
nazwisko i imię oraz miejscowość) – termin do 4.06.2019 (wpłata na starcie)
- Wpisowe: dorośli 4 zł; dzieci i członkowie KTK GRONIE 2 zł.
- Świadczenia: pierwszych 200 osób z opłaconym wpisowym otrzyma pamiątkowy EMBLEMAT na ROWER,
odcisk okolicznościowej pieczęci oraz prawo do udziału w konkursach.
6. Program imprezy:
10.00 - zbiórka i zapisy uczestników w Parku Miejskim
11.00 - start: parada rowerowa ulicami miasta Tychy
12.30 - przyjazd na metę
12.40 -13.30 - konkursy sprawnościowe „SKŁADAKÓW”
13.45 – wręczenie pucharów oraz nagród zwycięzcom konkursów
14.00 - zakończenie imprezy
7. Konkursy:

- JAZDA ŻÓŁWIA „SKŁADAKIEM” - polegający na najwolniejszym przejechaniu wyznaczonej trasy,
- „ŁAMANIE RAMY' - polegający na najszybszym złożenie „SKŁADAKA”
(złożona rama, zdemontowana kierownica i siodełko),
- NAJCIEKAWIEJ UDEKOROWANY „SKŁADAK” oraz inny ROWER biorący udział w imprezie,
- NAJSTARSZY I NAJORYGINALNIEJSZY (sprawny) „SKŁADAK” produkcji ROMETU,
- ROWEROWY TOR PRZESZKÓD DLA DZIECI
- NAJLICZNIEJSZA RODZINA
8. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie:
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie trwania imprezy.
- Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
- Dzieci i młodzież do 16 roku życia biorą udział pod opieką osób dorosłych.
- Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz do podporządkowywania
się poleceniom organizatorów.
- Opłacenie wpisowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika
(bez podania imienia i nazwiska) dla celów realizacji tej imprezy.
- Uczestnicy imprezy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
- Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do kompetencji organizatorów imprezy.
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