
II Rajd Podkowca

Piwniczna-Zdrój, 19.05.2018

REGULAMIN

II Rajdu Podkowca

1. Organizator

Organizatorem II Rajdu Podkowca jest Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Piwnicznej-Zdroju, Informacja Turystyczna Piwniczna-Zdrój, Sądeckie Centrum Informacji o 
Podkowcu Małym w Muszynie oraz PTPP „proNatura” w ramach projektu LIFE Podkowiec, nr LIFE12 
NAT/PL/000060 przy wsparciu Informacji Turystycznej w Starym Sączu. 

2. Cel

Popularyzacja jazdy na rowerze jako zdrowego i przyjemnego sposobu życia. Promocja podkowca małego jako 
wielkiej atrakcji regionu.

3. Informacje ogólne

II Rajd Podkowca odbędzie się na terenie doliny Popradu 19 maja 2018 r. bez względu na pogodę. II Rajd 
Podkowca będzie miał charakter rowerowej gry terenowej. Na trasie przewiduje się punkty z zadaniami oraz 
punkty bonusowe z zadaniami dodatkowymi. 

Start: Rynek w Piwnicznej (przy studni) godz. 9:00 (Trasa B i C); godz. 12:30 Piwniczna-Majerz (Trasa A)

Meta: Piwniczna-Zdrój / Baseny na Radwanowie, godz. 15:00 (dla wszystkich tras!)

Trasa A – Podkowiec Bardzo Mały (trasa dla dzieci)

Trasa B – Podkowcowa Dolina Popradu (dla średnio zaawansowanych) 

Trasa C – Ekstremalny Lot Podkowca (dla zaawansowanych)

4. Uczestnicy

W II Rajdzie Podkowca mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, ale tylko pod opieką osoby 
pełnoletniej. W II Rajdzie Podkowca mogą wziąć udział osoby indywidualne lub zespoły 2-5-osobowe. Należy 
pamiętać o kasku rowerowym (na Słowacji obowiązkowy!). 

Udział w II Rajdzie Podkowca jest bezpłatny.



Ze względu na fakt, iż trasy przebiegają w strefie nadgranicznej lub po stronie słowackiej Uczestnik 
zobowiązany jest posiadać ważny dokument tożsamości uprawniający go do przekroczenia granicy. 

5. Zgłoszenia

Zgłoszenia Uczestników drogą elektroniczną na adres informacjapiwniczna@o2.pl lub osobiście w punkcie 
Informacji Turystycznej (Rynek 11, Piwniczna-Zdrój, tel. 18 446 83 25) do wyczerpania miejsc. Limit miejsc: 50
osób. 

Kartę zgłoszenia zawierającą dane: nazwę Uczestnika/Zespołu, imię i nazwisko każdego z Uczestników, pesel, 
numer telefonu kontaktowego do Uczestnika, adres e-mail Uczestnika/Zespołu, wybór trasy przejazdu.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia otrzymane po upływie terminu nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenia należy dokonać do 17 maja 2018 r.

Kartę Zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Organizatora (www.piwniczna.pl, 
www.mgok.piwniczna.pl lub z profilu wydarzenia na facebooku Informacji Turystycznej Piwniczna-Zdrój. 
Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy dostarczyć pocztą (Informacja Turystyczna, Rynek 11, 33-350 Piwniczna-
Zdrój), mailem na adres informacjapiwniczna@o2.pl lub osobiście do 17.05.2018 r. 

6. Zasady poruszania się podczas II Rajdu Podkowca 

Zespoły i Uczestnicy indywidualni poruszają się po trasie Rajdu na własną odpowiedzialność i są zobowiązani 
do przestrzegania zasad ruchu drogowego. Na każdym punkcie kontaktowym liczba graczy w zespole będzie 
sprawdzana z liczbą podaną na karcie gry. W przypadku braku zgodności gracze tracą możliwość wykonania 
zadania. 

7. Zasady II Rajdu Podkowca 

Zadaniem Uczestnika jest rozwiązanie zagadek na poszczególnych punktach Rajdu, które pozwolą odgadnąć 
hasło główne Rajdu. Zwycięża Uczestnik/Zespół, który jako pierwszy rozwiąże prawidłowo wszystkie zagadki 
oraz hasło ogólne. Zostaną również przyznane nagrody za II i III miejsce. Osoby/Zespoły, które otrzymają taką 
samą ilość punktów, wezmą udział w dogrywce (opracowanej przez Organizatora), tak by wyłonić laureatów I, II
i III m. 

8. Nagrody 

Organizator przewiduje przyznanie nagród dla zwycięzców Rajdu (I, II i III miejsce). 

9. Organizator zapewnia: 

- atrakcje na punktach na terenie trasy II Rajdu Podkowca 

10. Organizator nie zapewnia:

- rowerów dla Uczestników. Osoby nieposiadające własnych rowerów mogą skorzystać z wypożyczalni rowerów
SKIDuet w Piwnicznej-Kosarzyskach, tel. 502 449 470; 
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- ubezpieczenia.

11. Zasady udziału w II Rajdzie Podkowca 

Każdy z Uczestników powinien posiadać sprawny rower i kask. Osoba bez kasku i sprawnego roweru bierze 
udział w II Rajdzie Podkowca na własną odpowiedzialność. Stan zdrowia Uczestnika powinien pozwalać mu na 
udział w II Rajdzie Podkowca. Uczestnik ubezpiecza się na trasę we własnym zakresie. 

Osoby niepełnoletnie biorące udział w II Rajdzie Podkowca powinny być pod opieką rodzica lub opiekuna 
prawnego i powinny posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna na udział w Rajdzie. W każdym zespole powinna
być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia, odpowiadająca za Uczestników niepełnoletnich.

Zabrania się udziału w II Rajdzie Podkowca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz spożywania
alkoholu i korzystania ze środków odurzających podczas udziału w Rajdzie.

Po trasie II Rajdzie Podkowca Uczestnik porusza się rowerem. Niedopuszczalne jest korzystanie z samochodu, 
skuteru, pociągu lub innego środka transportu niebędącego rowerem. 

Uczestników obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Uczestnicy 
niestosujący się do przepisów zostaną automatycznie wykluczeni z udziału w II Rajdzie Podkowca. II Rajd 
Podkowca będzie się odbywał w normalnym ruchu miejskim, w związku z czym prosimy Uczestników o 
zachowanie szczególnej ostrożności. Uczestnik, który naruszy niniejszy regulamin, utrudni udział w II Rajdzie 
Podkowca innym Uczestnikom, zniszczy wskazówki II Rajdu Podkowca zostanie zdyskwalifikowany z udziału 
w Rajdzie.

Uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości pozwalający mu na poruszanie się w 
strefie nadgranicznej oraz po stronie słowackiej!

12. Postanowienia końcowe 

Uczestnik wraz z podpisaniem Karty Zgłoszenia wyraża zgodę na:

- udział w II Rajdzie Podkowca na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika niezbędnych na potrzeby przeprowadzenia II 
Rajdu Podkowca (zgodnie z ochroną danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 833);

- publikację zdjęć z realizacji II Rajdu Podkowca na łamach strony internetowej Organizatora oraz w mediach 
promujących wydarzenie, a także na podanie do wiadomości publicznej danych osobowych zwycięzców Rajdu. 

Regulamin II Rajdu Podkowca dostępny jest wraz z Kartą Zgłoszenia na stronach Organizatora: Urzędu Miasta i
Gminy Piwniczna-Zdrój (www.piwniczna.pl) , Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Piwniczna-Zdrój oraz na 
profilu wydarzenia na facebooku Informacji Turystycznej Piwniczna-Zdrój. 

Kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

Organizator zapewnia sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w uzasadnionych przypadkach.
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