
 
 

Regulamin 
Rajdu Kajakowo – Rowerowego  

UNIA Rally 2017 
24-06-2017 

 

!!! Organizator wymaga dokładnego przeczytania regulaminu  

przez każdego uczestnika rajdu !!! 
 

 

ORGANIZATORZY: Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA, FAMILYday 

TRASA RAJDU: Lębork – Chocielewko: spływ kajakowy 

        Chocielewko – Lębork: rajd rowerowy 

CEL IMPREZY: 

Popularyzacja turystyki kajakowej i rowerowej, umożliwienie mieszkańcom udziału w atrakcyjnej 

formie czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji w czasie wolnym od pracy. Promocja 

turystyczna powiatu lęborskiego. Integracja mieszkańców Lęborka i okolic. 

UCZESTNICTWO: 

W rajdzie mogą brać udział osoby pełnoletni, osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział tylko 

pod opieką osoby pełnoletniej. 

I. WARUNKI UDZIAŁU 

1. Rajd jest imprezą turystyczną, niemniej prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa i 

indywidualna. Zespół składa się z dwóch osób: mężczyzna i kobieta lub mężczyzna + dziecko do 

16 lat.   

2. Każda z drużyn musi mieć kapitana, który będzie informowany przez 

organizatorów o przebiegu rajdu oraz innych sprawach organizacyjnych. 

3. W celu zgłoszenia zespołu do rajdu  należy wysłać zgłoszenie na maila: unia.lebork@poczta.fm 

po otrzymaniu karty zgłoszeniowej, czytelnie wypełnić KARTĘ 

ZGŁOSZENIOWĄ i dostarczyć do organizatora. Karta będzie wysłana do uczestnika drogą 

mailowa po wstępnym zgłoszeniu. 

4. Zgłoszenie musi być podpisane przez obie osoby w zespole. 

5.Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny i w jednej kategorii. 

7. Zgłoszenie do rajdu jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w regulaminie,  

przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych przepisów porządkowych. 

8. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: unia.lebork@poczta.fm do dnia 21.06.2017. 

9. Koszt udziału w rajdzie wynosi: 70 zł od drużyny i 50 zł od indywidualnego uczestnik. 
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II. ORGANIZACJA RAJDU, 

 

Rajd zostaną przeprowadzony 24.06.2017r. (sobota) pierwszy start o godz. 11:30.  

1. Dokładna rozpiska minutowa startów zostanie przedstawiona po zakończeniu zapisów 

2. Zespoły dwu osobowe startują w jednym kajaku, po przypłynięciu do Chocielewka osoby jadą 

rowerami do Lęborka wyznaczoną trasą. Osoby startujące indywidualnie płyną w kajaku jedno 

osobowym. 

3. Starty odbywają się w odstępach 2 minutowych. Szczegółowe informacje o starcie będą podane 

na miejscu rajdu. Ze względów organizacyjny możliwe jest przyśpieszenie startów. 

4. Uczestnicy z rowerami powinni stawić się w miejscu startu (okolice Sądu Rejonowego w 

Lęborku), w tym miejscu rozpoczynamy spływ kajakowy. Rowery zostaną przetransportowane do 

Chocielewka. Meta rajdu zostanie podana przy starcie. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów porządkowych rajdu organizator ma 

prawo:  

•dyskwalifikacji  i wykluczenia uczestnika lub drużyny z rajdu.  

2.Uczestnicy rajdu uczestniczą w nim na własną odpowiedzialność i z własnej woli oraz powinni 

być ubezpieczeni od NNW. 

3.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z  

udziału w rajdzie osób chorych oraz skutki wypadków przed, po i w czasie rajdu.  

4.Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do rajdu.  

5.Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.  

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie rajdy. 

7. Podczas trwania rajdu, każdy z uczestników zobowiązany jest do stosowania się do uwag 

organizatora i osób porządkowych, w szczególności przy: starcie, zmianie kajaków na rowery oraz 

mecie.   

8.Na zakończenie rajdu każdy uczestnik otrzyma medal a trzy najlepsze pary pamiątkowe 

statuetki. 

 

Organizator 

Marcin Klukowski 


