Chodzież, 08.05.2015r.
1. Nazwa imprezy

.

Czerwcowy Rajd Motorowodny Wielką Pętlą Wielkopolski 2015

zwane dalej rajdem.
2. Organizatorzy

Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe HALS
Przystań nad jez. Miejskim ul. Staszica 12, 64-800 Chodzież
Starosta Powiatu Chodzieskiego
ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież

PATRONAT HONOROWY

.

3. Założenia programowe rajdu

.

Podstawowym założeniem rajdu jest wyrobienie wśród uczestników nawyku łączenia
przyjemności pokonywania łodzią malowniczych akwenów wodnych WPW z wartościami
poznawczymi.
Hasło rajdu:
"z Halsem po Noteci"
Wtórne założenia to: etyka korzystania ze szlaków wodnych oraz bezpieczeństwo i ochrona
środowiska naturalnego.
4. Cel rajdu
.
Realizacja celów wychowawczych wśród turystów motorowodnych: zapobieganie
dewiacjom w turystyce wodnej, a szczególnie chuligaństwu, niszczeniu przyrody i zabytków,
odbycie stażu i szkolenie dla przyszłych adeptów sztuki motorowodnej.
5. Władze rajdu
.
Komandor

-

Wice KomandorSekretarz
-

Mariusz Witczuk, e-mail: mariuszwitczuk@poczta.onet.pl,
tel. 604-948-492
Michał Nowowiejski, e-mail: dj.dj@op.pl tel. 515-712-776
Tomasz Siwiński, e-mail: magdasiwinska1@tlen.pl,
tel. 600-272-260

6. Termin , trasa , meta rajdu
Termin: 13.06 – 14.06.2015r.
Czarnków MARINA - Krostkowo ŚLUZA - Czarnków MARINA
Termin startu: 13.06.2015 r., godz. 8:00 Czarnków MARINA
(wodowanie, przygotowanie łodzi do rajdu, odprawa)
Trasa rajdu:
Etap I Marina Czarnków (km 132,1) - Stopień wodny nr 11 - Krostkowo (km 68,2)
Etap II Stopień wodny nr 11 - Krostkowo (km 68,2) - Marina Czarnków (km 132,1)
Długość etapu: 63,9 km
Długość trasy rajdu: 127,8 km
Zakończenie rajdu: 14.06.2015 r. godzina 17:00 Czarnków MARINA

.

7. Warunki uczestnictwa w rajdzie

.

W rajdzie udział mogą wziąć:
- członkowie Chodzieskiego Stowarzyszenia Sportowego HALS,
- turyści zrzeszeni w klubach, stowarzyszenia związanych z wodą,
- turyści niezrzeszeni.
Uczestniczące w rajdzie jednostki (łodzie) muszą być wyposażone zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Sternicy łodzi muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia łodzi
i ponoszą przez cały czas trwania rajdu pełną odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu
i stan zdrowotny własny i załogi.
W rajdzie mogą wziąć udział osoby zapisane na rajd, znajdujące się na liście uczestników
rajdu, które dokonały określonych wpłat.
W rajdzie mogą brać udział sternicy pełnoletni, którzy ukończyły w dniu rozpoczęcia rajdu 18
rok życia.
Sternicy posiadający uprawnienia, którzy w dniu rozpoczęcia rajdu nie ukończyli 18 roku
życia, mogą uczestniczyć w rajdzie jedynie pod opieką przedstawiciela ustawowego
ponoszącego całkowitą odpowiedzialność za niepełnoletniego sternika w czasie trwania
rajdu.
8. Świadczenia organizatora

.

Organizatorzy zapewniają :
- dziennik pokładowy na każdą łódź,
- pokrycie kosztów śluzowania,
- ubezpieczenie uczestników rajdu NW,
- organizację biwaku na trasie rajdu włącznie z poczęstunkiem,
- banderka na każdą z łodzi,
- okolicznościową plakietkę dla uczestników rajdu,
- okolicznościową czapeczkę dla załogi każdej łodzi,
- gadżety za konkursy organizowane w czasie trwania rajdu,
- certyfikat potwierdzający ukończenie rajdu,
- WC (TOI TOI) na miejscu biwaku i dostęp do 220V.
9. Obowiązki uczestników rajdu
Uczestnik rajdu zobowiązany jest:
- przestrzegać postanowień regulaminu,
- stawić się w dniu rozpoczęcia rajdu i poszczególnych jego etapów w wyznaczonym
miejscu i terminie,
- uiścić określone opłaty za możliwość uczestnictwa w rajdzie we wskazanym

.

terminie,
- przestrzegać poleceń organizatora oraz władz rajdu,
- biwakowania jedynie w miejscach wyznaczonych przez władze rajdu,
- w miarę możliwości udzielać pomocy innym uczestnikom w codziennych
czynnościach w czasie trwania rajdu.
Ponadto Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy innym
osobom lub mieniu. Na uczestniku ciąży obowiązek udzielania niezbędnej pomocy innym
uczestnikom, którzy ulegli wypadkowi lub wymagają pomocy.
Obowiązuje zakaz nadużywania alkoholu oraz zakaz używania środków odurzających lub
innych podobnie działających środków.

10. Wykluczenie z rajdu

.

Uczestnik może zostać wykluczony z rajdu w przypadku gdy:
– nie przestrzega postanowień regulaminu,
– zachowuje się nie sportowo,
– nadużywa alkoholu lub znajduje się w stanie nietrzeźwości,
– używa środków odurzających lub innych podobnie działających środków.
Osoby wykluczone z rajdu tracą prawo do wszelkich świadczeń oraz do zwrotu opłat
uiszczonych za uczestnictwo w rajdzie.
11. Zgłoszenia i wpisowe

.

Zgłoszenia na „karcie zgłoszenia uczestnictwa” (zał. 1) należy dostarczyć do dnia 18
maja 2015 r. do siedziby Chodzieskiego Stowarzyszenia Sportowego HALS lub przesłać
listownie na adres:
Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe HALS
Przystań nad jez. Miejskim ul. Staszica 12,
64- 800 Chodzież
www.hals-chodziez.pl
lub na adres e-mail: mariuszwitczuk@poczta.onet.pl w tytule wpisując czerwcowy rajd
motorowodny.
Wpisowe od jednostki (zgłoszonej łodzi) wynosi: 100 zł

wpłaty na konto Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe HALS
BZ WBK
12109013170000000107813212

z dopiskiem „Imię Nazwisko – RM WPW 2015”
Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku nie wzięcia udziału w rajdzie przez zgłoszoną
jednostkę. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości jednostek biorących
udział w rajdzie.
12. Odpowiedzialność

.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody lub straty powstałe
w czasie trwania rajdu. Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony od NW i OC
indywidualnie lub przez macierzysty klub. Organizator ubezpiecza uczestników rajdu polisą
NW i siebie polisą OC.
Organizator zobowiązuje wszystkich uczestników rajdu do podpisania „Oświadczenia o
odstąpieniu od roszczeń”, które stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

13. Odwołanie rajdu

.

Komandor rajdu zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu w przypadku złych warunków
nawigacyjnych (zbyt niski stan wody lub zbyt wysoki stan wody).
Komandor rajdu ma prawo odwołać rejs w każdej sytuacji, w której zagrożone jest
bezpieczeństwo żeglugi.
Rajd może się nie odbyć na skutek zamknięcia szlaku żeglownego przez Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, co następuje m.in. przy przekroczeniu stanu WWŻ (wysoka
woda żeglowna) i wystąpieniu zjawisk lodowych.
14. Zmiany

.

Zmiany zależnie od okoliczności, uzupełnienia w programie bądź właściwa interpretacja
wymagań przepisów zawartych w regulaminie rajdu należą wyłącznie do KOMANDORA rajdu.

SEKRETARZ
Tomasz Siwiński

Załączniki :
1. Karta zgłoszenia uczestnictwa.
2. Oświadczenia o odstąpieniu od roszczeń.

KOMANDOR
Mariusz Witczuk

Współorganizatorzy, sponsorzy i patronat medialny

Oddział Miejski w Chodzieży

Kraina Zabawek Łukasz Dąbkowski

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipiej Górze

