Pomarańczowy Rajd Rowerowy

W wiosennym, iławskim kalendarzu imprez nie może zabraknąć tradycyjnego Rajdu
Pomarańczowego. To typowo rodzinne piknikowe wydarzenie wraca na miejskie ścieżki
rowerowe w rozszerzonej formule. Już po raz 15 spotkamy się z Wami podczas
pomarańczowego święta. W tym roku Rajd Pomarańczowy będzie składał się z dwóch
tras: pierwsza dla miłośników kijków do Nordic Walking, druga zaś, tradycyjnie, dla
fanów dwóch kółek, czyli rowerowa.
Właściwie jak to się wszystko zaczęło?
Dzień Króla (Koningsdag) to jedno z najważniejszych świąt narodowych w Holandii obchodzone
również w Iławie w ramach współpracy i wzajemnej promocji między Iławą i holenderską gminą
Tholen. Dzień Króla obchodzony jest od 2014 roku, natomiast od 1891 roku obchodzono Dzień
Królowej (Koninginnedag) dla uczczenia głowy państwa.
Którędy będą wiodły pomarańczowe trasy?
Uczestnicy rajdu podzieleni będą na grupy, zaś każda z grup będzie miała swojego przewodnika opiekuna.
Trasa kijkowa: Start rajdu: parking za ratuszem przy Iławskim Centrum Kultury (Iława, ul.
Niepodległości 13).
Następnie: w kierunku ul. Kościuszki, dalej idziemy wzdłuż ul. Kościuszki przy poczcie. Na
wysokości Młyna skręcamy w lewo na ścieżkę pieszo- rowerową przy rzece Iławce i idziemy w
kierunku Kuźni Talentów, gdzie przechodzimy na drugą stronę. Kierujemy się ścieżką rowerową
nad Jeziorakiem w kierunku plaży przy ul. Kajki i idziemy aż do Przystań Sobie.
Meta: Przystań Sobie (Iława, ul. Wańkowicza).
Trasa rowerowa: około 10 km, start rajdu: parking za ratuszem przy Iławskim Centrum Kultury
(Iława, ul. Niepodległości 13)
Następnie: zjazd Aleją Pojednania do Bulwaru Jana Pawła II, Bulwar Jana Pawła II w kierunku Galerii
Jeziorak, Bulwar Jana Pawła II wzdłuż ul. Mickiewicza, wyjazd z bulwaru na wysokości hotelu Stary
Tartak, wjazd w ul. Biskupską i dalej w kierunku ul. Konstytucji 3 Maja przez most, dalej w kierunku
alei Jana Pawła II, do ul. Piaskowej i tam nową ścieżką rowerową przy działkach do Wyspy
Młyńskiej. Następnie przejeżdżamy przez ul. Kościuszki wzdłuż rzeki Iławki do Kuźni Talentów i
dalej przejeżdżajmy na drugą stronę ul. Dąbrowskiego i jedziemy ścieżką rowerową nad
Jeziorakiem w kierunku plaży przy ul. Kajki i jedziemy aż do Przystań Sobie
Meta: Przystań Sobie (Iława, ul. Wańkowicza).
W jaki sposób mogę wziąć udział?
Aby dołączyć do Rajdu Pomarańczowego, należy najpierw zapisać się w Biurze Informacji
Turystycznej osobiście lub telefonicznie 89 648 58 00. Na pierwsze 300 osób będą czekały
tradycyjne pomarańczowe koszulki.
Program Rajdu
11.00 Otwarcie Biura Rajdu- potwierdzenie obecności i odbiór koszulki.
Miejsce: Informacja Turystyczna w Iławie.
12.30 Otwarcie rajdu. Burmistrz Dawid Kopaczewski wraz z panią Burmistrz Tholen uroczyście

otworzą Rajd Pomarańczowy.
Miejsce: parking między ratuszem a ICK
12.40 Start I grupy Nordic Walking.
Miejsce: plac przed ratuszem.
13.00 Start I grupy rowerowej, każda kolejna co 5 minut.
Miejsce: parking między ratuszem, a ICK
Od 14.00 ognisko na mecie rajdu
Miejsce: Przystań Sobie, ul. Wańkowicza, Iława
I na koniec – najważniejsze!
Aby zachować należyte bezpieczeństwo, prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
REGULAMIN

1. ORGANIZATOR
Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Urząd Miasta Iławy

2. CEL
Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

3. TERMIN
4 czerwca, start rowerów godzina 13:00, start nordic walking 12:40

4. TRASA
Start rajdu: parking za ratuszem przy Iławskim Centrum Kultury (Iława, ul. Niepodległości 13).
Następnie: zjazd Aleją Pojednania do Bulwaru Jana Pawła II, Bulwar Jana Pawła II w kierunku Galerii
Jeziorak, Bulwar Jana Pawła II wzdłuż ul. Mickiewicza, wyjazd z bulwaru na wysokości hotelu Stary
Tartak, wjazd w ul. Biskupską i dalej w kierunku ul. Konstytucji 3 Maja przez most, dalej w
kierunku alei Jana Pawła II, do ul. Piaskowej i tam nową ścieżką rowerową przy działkach do Wyspy
Młyńskiej. Następnie przejeżdżamy przez ul. Kościuszki wzdłuż rzeki Iławki do Kuźni Talentów i
dalej przejeżdżajmy na drugą stronę ul. Dąbrowskiego i jedziemy ścieżką rowerową nad
Jeziorakiem w kierunku plaży przy ul. Kajki i jedziemy aż do Przystań Sobie.
Meta: Przystań Sobie (Iława, ul. Wańkowicza).
Trasa nordic walking:
Start z parkingu przy ratuszu. W kierunku ul. Kościuszki dalej idziemy wzdłuż ul. Kościuszki przy
poczcie. Na wysokości Młyna skręcamy w lewo na ścieżkę pieszo rowerową przy rzece Iławce i
idziemy w kierunku Kuźni Talentów, gdzie przechodzimy na drugą stronę. Kierujemy się ścieżką
rowerową nad Jeziorakiem w kierunku plaży przy ul. Kajki i idziemy aż Przystań Sobie.
Meta: przy Przystań Sobie (Iława, ul. Wańkowicza)

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek
zapoznać się z regulaminem.
posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności
poruszania się po drogach.

zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić
pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod
opieką rodzica lub opiekuna.
uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
6. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU
Rajd będzie odbywał się przy normalnym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować
szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu
zobowiązani są do:

przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego
podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu oraz poleceniom
osób kierujących ruchem.
ze względu na rekreacyjny charakter rajdu oraz uczestnictwo w nim
małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na
trasie rajdu.
posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego, jadąc w
kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m.
każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie
dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu
ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
w trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać.
należy jechać równo i spokojnie w szyku.
w trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać.
należy kontrolować szybkość i hamowanie.
każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem
się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio
wcześniej zasygnalizowany.
podczas postoju nie należy tarasować drogi, postoje należy
organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
przed rozpoczęciem rajdu organizator omówi trasę przejazdu z
uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny
przeciwdeszczowe.

rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!!
Na trasie zabrania się:

spożywania alkoholi i innych środków odurzających.
zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
niszczenia przyrody.
indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.
zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora.
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
organizator rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i
szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników, jak i
osób trzecich.
każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od
warunków pogodowych na trasie.
organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione
podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy
uczestników.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację
ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w
mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją
niniejszego regulaminu.
ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora – w
sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną.
nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego
przestrzegania.
Organizatorzy
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