Rajd Mohorta do Baszni Dolnej w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów
Organizator
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
31.07.2021 r.

Cele rajdu: Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku na świeżym
powietrzu.

Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu.
2. Rajd przeznaczony jest dla uczestników pełnoletnich.
3. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

Trasa rajdu:
1.Przemyśl, Buszkowice, Bolestraszyce, Wyszatyce, Walawa, Niziny, Nakło, Stubno, Gaje,
Chotyniec, Młyny, Budzyń, Kobylnica Wołoska, Wielkie Oczy, Żmijowiska, Wólka
Żmijowska, Krowica Sama, Krowica Chołodowska, Budomierz, Basznia Górna, Basznia Dolna
(Kresowa Osada).

Przebieg rajdu:
1. Rejestracja uczestników - 8:00-8:15
2. Zwiedzanie wystawy „Credo na dwa głosy” 8:15-8:45
3. Instruktaż - 8:45-9:00
a/ regulamin rajdu
b/ przepisy ruchu drogowego
4. Wyjazd spod Muzeum - 9:15
5. Zakończenie rajdu (Basznia Dolna) – 16:30

Zasady zachowania uczestników rajdu:
1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom
kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
2. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego.
3. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować
odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.
4. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.
5. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy
poszczególnymi grupami kolumny.
6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
7. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu.
8. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Na trasie zabrania się:
1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
3. Niszczenia przyrody.
4. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

Odpowiedzialność organizatora
1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe
w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników.

