REGULAMIN XXXVIII RAJDU MALUCHÓW
1. Organizatorami imprezy są Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudetów
Wschodnich
w
Prudniku
i
Prudnicki
Ośrodek
Kultury
i
Biblioteki
Publicznej
w Prudniku przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Opolskiego, Gminy Prudnik,
Starostwa Powiatowego w Prudniku i Kuratorium Oświaty w Opolu. Impreza ma charakter
turystyczny.,
2. Komandorem rajdu jest Grzegorz Polak.
3. Termin rajdu 27.05.2017 r. od godz. 8.30 do godz. 15:30.
4. Miejsce startu – Plac Rodziny Fränklów w Parku Miejskim w Prudniku.
Wydawanie paczek startowych ze słodkościami na podstawie talonów przy zabytkowej altanie od
godz. 8.30 do godz. 9.00
5. Trasa przemarszu Park Miejski w Prudniku – pomnik przyrody ożywionej „Trzy Dęby” (punkt z
nagrodą – wydawanie nagród do godz. 10.00), Kapliczna Góra (punkt z nagrodą – wydawanie do
godz. 10.30), meta – hipodrom Stadniny Koni Prudnik w Chocimiu – wydawanie nagród do godz.
10.30. Nagrody wydawane na podstawie plakietki rajdowej i talonów znajdujących się w paczkach
startowych. Nagrody nie odebrane w wymienionych punktach do podanych wyżej godzin zostaną
przeznaczone na nagrody w konkursach organizowanych na hipodromie. Plakietka rajdowa
upoważnia dzieci do korzystania z atrakcji przy stanowiskach ustawionych na trawiastej płycie
hipodromu do godz. 15:30 (stanowiska konkursowe z drobnymi nagrodami bez talonów, dmuchane
zjeżdżalnie i zamki dmuchane – na podstawie talonu)
6. Miejscem imprezy rekreacyjnej jest hipodrom Stadniny Koni Prudnik w Chocimiu.
7. Na scenę będą wpuszczane tylko osoby biorące udział w konkursie bez udziału osób dorosłych
(nie dotyczy konkursu na najmłodszego uczestnika rajdu).
8. Udział w finale konkursu o nagrodę główną biorą osoby obecne na hipodromie podczas jego
rozstrzygnięcia.
9. Usługodawcy, handlowcy prowadzą działalność w wyznaczonych przez organizatorów miejscach.
10. Organizatorzy dysponują własną służbą porządkową, informacyjną, medyczną i obsługą
organizacyjną. Ponadto będą korzystali z usług Prudnickiej Straży Miejskiej i Policji.
11. Telefon w sprawach alarmowych dostępny w namiocie organizatorów.
12. Służby porządkowe oraz obsługa rajdu legitymują się identyfikatorem umieszczonym w
widocznym miejscu.
13. Poleceniom służb porządkowych i ochrony winni podporządkować się uczestnicy „Rajdu
Maluchów” oraz firmy rozlokowane na hipodromie.
14. Osoby obecne na „Rajdzie Maluchów” są zobowiązane zachowywać się w sposób nie
zagrażający porządkowi i bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności
przestrzegać postanowień regulaminu rajdu.
15. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających
oraz osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
16. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy alkoholu, broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.
17. Służby porządkowe organizatorów są uprawnione do ujęcia w celu niezwłocznego przekazania
Policji, osób stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także mienia i sprawnego
przebiegu imprezy.
18. Wyznaczone służby porządkowe organizatorów mają prawo do:
● usunięcia z miejsca organizacji „Rajdu Maluchów” osób, które swoim zachowaniem zakłócają
porządek,
● w przypadku gdy działania podjęte przez służby porządkowe są nieskuteczne organizatorzy
imprezy występują o pomoc do Policji lub Straży Miejskiej.
19. Handlowcy i sprzedawcy na poszczególnych stanowiskach handlowo-usługowych ponoszą pełna
odpowiedzialność za użytkowanie, sprawność i bezpieczeństwo zainstalowanego sprzętu i urządzeń
podczas imprezy. Stosują się do postanowień regulaminu imprezy i umowy zawartej z organizatorami
oraz do zakazu sprzedaży alkoholu podczas trwania imprezy.
20. Handlowcy zobowiązani są do pozostawienia po zakończonym rajdzie uprzątniętego stanowiska.
21. Uczestnicy „Rajdu Maluchów” winni zapoznać się z niniejszym REGULAMINEM i stosować się do
jego postanowień.

