Regulamin
ROWERIADA LETNIA 2017
12.08.2017

2. Cel imprezy:
- propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu,
- popularyzacja turystyki rowerowej,
- poznanie walorów krajoznawczych regionu Powiatu Miechowskiego,
- zwrócenie uwagi na potrzebę czytania wśród dzieci i dorosłych w ramach akcji:
„Czytam bo lubię”

2. Organizatorzy:
- Sekcja Rowerowa Centrum Kultury i Sportu w Miechowie
- Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza
we współpracy z:
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu Rozwoju Czytelnictwa
- Filia Biblioteki Publicznej w Wysocicach
- FHU „OMEGA” Auto-Części Miechów

3. Termin i przebieg imprezy:
Start uczestników Roweriady 2017 obowiązuje w terminie:
12 sierpnia 2017 r. (sobota): Dom Kultury CKiS, ul. Racławicka 10 w Miechowie lub
Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza, Gołcza 69.
Wyjazd indywidualny lub w grupach od godz. 9:00 po wydaniu numerów startowych. Wjazd
na metę najpóźniej o godzinie 19:00.
Roweriada Letnia 2017 wliczana jest do Punktacji Generalnej Pucharu Miechowa 2017.

4. Trasa:
Trasa między Miechowem i Gołczą nie jest wyznaczona. Uczestnik ma 10 godzin w
przedziale od godz. 9:00 do 19:00 na dotarcie rowerem do docelowego Punktu Kontrolnego,
podbicie karty startowej i powrót do miejsca startu. Odległość między startem, a docelowym
Punktem Kontrolnym, niezależnie od wskazań licznika, wynosi 10 km.
Uczestnik może pokonywać trasę wielokrotnie, z tym że ostatni przejazd „tam i z powrotem”
musi się zakończyć przed godz. 19:00.
Uczestnik może nieobowiązkowo „zaliczyć” Bonusowy Punkt w Wysocicach, gdzie należy
dojechać najpóźniej do godz. 12:00. Trasa z Gołczy do Wysocic nie jest ustalona, a odległość
„tam i z powrotem” ustala się na 12,5 km. Uzyskanie pieczątki z tego Punktu będzie się
wiązało z otrzymaniem gratyfikacji w postaci 2 pkt za każdy kilometr oraz nagrody
książkowej.
Na Punktach Kontrolnych będzie dostępny węzeł sanitarny, woda do picia, kawa, herbata i
batony regeneracyjne. Na trasie nie będzie punktów żywieniowych. Uczestnicy mogą
zaopatrywać się w wodę do picia oraz wyżywienie w przydrożnych sklepach.
Pieczątka na Karcie Startowej jest potwierdzeniem dotarcia przez uczestnika do Punktu
Kontrolnego.
PK Dom Kultury CKiS ul. Racławicka 10 w Miechowie
PK BiOAK Gminy Gołcza, Gołcza 69
Otwarcie PK godz. 9:00 – zamknięcie PK godz. 19:00
BONUS POINT Filia Biblioteki Publicznej w Wysocicach, Wysocice 45
Otwarcie PK godz. 9:30 – zamknięcie PK godz. 12:00

5. Uczestnictwo:
Roweriada Letnia 2017 jest ogólnodostępną imprezą o charakterze rekreacyjno-turystycznym,
odległość między Miechowem, a Gołczą wynosi 10 km. Trasę „tam i z powrotem” o długości
20 km należy minimum raz przejechać rowerem w limicie czasu dla startujących punktualnie
o 9:00 wynoszącym 10 godzin.
Uczestnik może wyruszyć na trasę najpóźniej o godz. 18:00, z tym że obowiązuje go taki sam
czas zamknięcia mety, czyli godz. 19:00.
Uczestnicy mogą pokonywać trasę „tam i z powrotem” wielokrotnie. Dopuszczalne są
dłuższe przerwy w jeździe, typu przerwa na obiad, pobyt w domu itp. Uczestnicy oddają kartę
startową, gdy są już pewni, że definitywnie kończą udział w Roweriadzie.

Uczestnicy mogą dodatkowo 1-krotnie pokonać trasę z Gołczy do Wysocic i uzyskać
pieczątkę w tamtejszym Punkcie Bibliotecznym. Z tym, że należy tego dokonać najpóźniej do
godz. 12:00.
Udział w Roweriadzie 2017 wymaga znajomości przepisów ruchu drogowego. Uczestnikiem
imprezy może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiada dobry stan zdrowia oraz nie
ma przeciwwskazań do jazdy rowerem. Osoby do lat 15-u startują z rodzicem, bądź
opiekunem. Uczestnicy pokonują wybraną trasę indywidualnie lub w grupach.
Zgłoszenia przyjmuje CKiS, ul. Racławicka 10 w Miechowie lub tel. (41) 383-13-31, e-mail:
mdkmiechow@tlen.pl oraz BiOAK w Gołczy, Gołcza 69, tel. (12) 388-60-44, e-mail:
bioakop.pl
Od uczestników nie pobiera się opłaty startowej.
Zapisy po 9 sierpnia oznaczają brak ubezpieczenia dla startującego.

6. Nagrody i świadczenia:
Wszyscy, którzy minimum raz, w przedziale czasowym od godz. 9:00 do 19:00,
udokumentują pieczątką na karcie startowej pokonanie rowerem trasy „tam i z powrotem”
otrzymają pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
Uczestnicy, którzy dodatkowo uzyskają pieczątkę tzw. BONUS POINT otrzymują nagrodę
książkową.

7. Obowiązki uczestników:
- Posiadanie sprawnych rowerów sportowo-turystycznych z oświetleniem
- Posiadanie kasku sztywnego
- Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przeciwpożarowych, ochrony przyrody
- Stosowanie się do postanowień Organizatorów

8. Postanowienia końcowe
- Nie prowadzi się pomiaru czasu przejazdu, ani klasyfikacji za zajęte miejsca
- Nie przewiduje się specjalnych nagród dla najszybszych
- Trasa nie jest wytyczona i może biec drogami asfaltowymi, szutrowymi lub leśnymi

- Uczestnicy biorą udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności
za zdarzenia losowe zaistniałe podczas jego trwania
- Roweriada Letnia 2017 odbywa się bez względu na warunki pogodowe
- Osoby, którym udowodni się jazdę innym środkiem lokomocji, niż rower, zostaną
zdyskwalifikowane
- Osoby, które spóźnią się na metę, czyli nie ukończą dystansu do godz. 19:00, nie zostaną
sklasyfikowane, bądź w przypadku większej ilości przejazdów – nie zostanie im zaliczony
ostatni przejazd
- W razie potrzeby uczestnicy zapewniają sobie transport powrotny we własnym zakresie
- Zaleca się posiadanie sprawnego roweru, kasku sztywnego, zapasowej dętki, pompki,
minimum jednego bidonu, telefonu komórkowego, mile widziana kurtka odblaskowa koloru
żółtego
- Uczestnicy mogą korzystać z pobliskich sklepów w celu dokonania potrzebnych zakupów
- Uczestnicy do 15 r. ż. nie mogą startować bez zgody rodziców, bądź prawnych opiekunów
- Zgłoszeni po 9 sierpnia ubezpieczają się we własnym zakresie
- Uczestnictwo punktowane jest zgodnie z zasadami Pucharu Miechowa 2017, czyli 1 pkt za
każdy km, nawet, jeśli ktoś nie dojedzie do Punktu Kontrolnego
- Interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów i jest ostateczna

