
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin: 

1. W zabawie mogą wziąć udział dwu lub trzyosobowe drużyny złożone ze znajomych 

lub całe rodziny.  

2. Udział w rajdzie osób niepełnoletnich możliwy jest tylko przy asyście 

rodziców/opiekunów. 

3. Zapisy na rajd trwają do 19 września. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo: 

jbassa@dabrowa-gornicza.pl lub telefonicznie 32 295 67 47. 

4. Harmonogram rajdu:  
 

 11.30 Otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników 

 12.30 Odprawa i start rajdu 

 16.00 Zamknięcie mety i punktów kontrolnych, ciepły posiłek 

 16.30 Rozdanie nagród, zakończenie imprezy 

5. O klasyfikacji w rajdzie będą decydowały: liczba zaliczonych punktów kontrolnych,  

różnorodność wykorzystanych środków komunikacji, czas wykonania zadań oraz 

poprawność wykonania zadań specjalnych, czas w jakim zawodnicy dotrą do mety. 

Zadania będą punktowane (minuty karne) – punktację ustala organizator. 

6. Na każdy punkt kontrolny zespół musi stawić się w pełnym składzie. 

7. Wszyscy uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność. W razie wypadku, 

utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec 

organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas 

zawodów. 
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8. Uczestnicy rajdu mogą się ubezpieczyć we własnym zakresie. 

9. W czasie trwania rajdu uczestnicy zobowiązani są do posiadania: 

1. telefonu komórkowego lub aparatu fotograficznego do robienia zdjęć podczas 

rajdu 

2. długopisu/ołówka 

10. W przypadku rezygnacji zespołu z udziału w imprezie, zawodnicy zobowiązani są 

niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie organizatorów. 

11. Podczas rajdu poruszamy się pieszo oraz środkami komunikacji. Zawodnicy 

przynajmniej raz muszą skorzystać z każdego z następujących środków transportu: 

autobus, pociąg, tramwaj. Dzieci do 10-go roku życia mogą brać udział w rajdzie na 

rowerach. W czasie trwania rajdu zabronione jest korzystnie z jakichkolwiek środków 

transportu nieprzewidzianych przez organizatorów. 

12. Mobilny Rajd Rodzinny odbywa się podczas Europejskiego Dnia Bez Samochodu, 

w związku z tym przejazdy środkami komunikacji miejskiej są bezpłatne. Wystarczy 

dowód rejestracyjny – można zabrać ze sobą tyle osób na ile zarejestrowany jest 

pojazd. 

13. Organizator nie ponosi kosztów zakupionych biletów komunikacji.   

14. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku  

w materiałach promujących tę imprezę oraz kolejne organizowane przez Urząd 

Miejski w Dąbrowie Górniczej. 

15. Udział w imprezie jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją 

jego warunków. 


