Rajd rowerowy.
„Rowerem po dworach i pałacach ziemi sochaczewskiej”
REGULAMIN

1. ORGANIZATOR
Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wójt Gminy Sochaczew, Wójt Gminy Nowa Sucha
2. WSPÓŁORGANIZATORZY
Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza
3. RAJD PROWADZI KOMANDOR
Jacek Spilaszek
4. CELE:
✓ Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu
✓ Popularyzacja walorów turystycznych i historycznych ziemi sochaczewskiej, w tym terenów
gminy Nowa Sucha i gminy Sochaczew oraz znajdujących się tam dworach szlacheckich
✓ Popularyzacja wiedzy o Ambrożym Skarżyńskim, polskim patriocie i właścicielu majątku
Gawłów
✓ Propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego
✓ Propagowanie turystyki rodzinnej
5. TERMIN I MIEJSCE
1 września 2019, Sochaczew, od strony ul. Licealnej, teren STACJI MUZEUM zbiórka 9.30
Start 10.00, dalej ulice :15 Sierpnia, Fabryczna (przejazd kolejowy), Rokotów, Gradów, Nowa
Sucha, (przejazd kolejowy w pobliżu stacji Leonów) Zakrzew, Kozłów Biskupi, Dachowa,
Kuznocin, Sochaczew ul. Łowicka, Płocka, Próżna, Gawłowska do parku pałacowego w
Gawłowie, gdzie będzie piknik i rozwiązanie rajdu.
6. UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA
W rajdzie mogą wziąć udział turyści indywidualnie i grupowo (rodziny, grupy przyjaciół).
Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać zapisane jedynie przez rodziców. Dzieci do lat 14
mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych. Zapisy na stronie
www.fozm.pl oraz pod numerem telefonu: 570 000 888. Potwierdzeniem zapisu na rajd jest
wiadomość zwrotna otrzymana na wskazany adres email.
7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
✓ Wszyscy uczestnicy otrzymują koszulki rajdowe oraz folder rajdowy dotyczący tematyki
siedzib szlacheckich na ziemi sochaczewskiej.
✓ Rozdanie koszulek i folderów 1 września 2019 roku od godziny 9.30 na terenie STACJA
MUZEUM, od strony ul. Licealnej.
✓ Uczestnicy rajdu zapisani przez stronę internetową www.fozm.pl zyskują prawo do
otrzymania darmowego posiłku.
✓ Posiłek będzie wydawany podczas pikniku rodzinnego na terenie parku przy pałacu w
Gawłowie po zakończeniu rajdu około godziny 16:00 (godzina rozpoczęcia pikniku
uwarunkowana jest tempem przejazdu rajdu).
✓ Uczestnik ubrany w koszulkę rajdową otrzyma darmowy posiłek po weryfikacji w rejestrze i
okazaniu żetonu, który otrzyma w wyznaczonym miejscu od współorganizatora.
✓ Ilość porcji jest ograniczona do 500 sztuk.
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✓ Osoby, które będą uczestnikami pikniku a nie zapiszą się na rajd przez stronę www.fozm.pl,
bądź zapiszą się a nie otrzymają koszulki (ilość koszulek ograniczona jest do 500 sztuk), będą
mogły nabyć posiłek, napoje, lody i słodycze odpłatnie podczas pikniku.
8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
✓ Przestrzeganie Kodeksu Drogowego
✓ Przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody i zabytków
✓ Pomoc koleżeńska w czasie rajdu
✓ Posiadanie sprawnego roweru
✓ Przestrzeganie niniejszego regulaminu
✓ Uczestnik Rajdu bezwzględnie musi znajdować się w peletonie, który prowadzi komandor
Rajdu, a zamyka oznakowany samochód organizatora.
9. INFORMACJE OGÓLNE
✓ Rajd otwiera pojazd policji oraz pilot, na końcu jedzie karetka pogotowia oraz pojazd
policji
✓ Przejazdy przez drogi krajowe i wojewódzkie, tory kolejowe odbywają się przy ruchu
kierowanym przez policję.
✓ Wyżywienie i ubezpieczenie we własnym zakresie uczestników.
✓ Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe z ich
winy w czasie trwania rajdu.
✓ Osoby nie przestrzegające Regulaminu zostaną wykluczone z rajdu.
✓ Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
✓ Rajd odbywać się będzie w różnych warunkach terenowych. Na trasie przejazdu mogą
występować nierówności terenu wymagające stosownych umiejętności, szczególnie na
drogach gruntowych.
✓ Stan nawierzchni dróg i pasa drogowego po rajdzie pozostanie bez zmian
OSOBY BĘDĄCE W STANIE WSKAZUJĄCYM NA SPOŻYCIE ALKOHOLU ZOSTANĄ
WYKLUCZONE Z RAJDU!
UDZIAŁ W RAJDZIE JEST BEZPŁATNY.
Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom
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