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                 Regulamin RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 

Nowogród Bobrzański, 15.08.2019 r. 
1. Cele rajdu 

a) Integracja społeczna uczestników rajdu; 

b) Propagowanie aktywnych form wypoczynku dla całych rodzin i zdrowego trybu życia, które 

stanowią istotny czynnik konsolidacji więzi rodzinnych; 

c) Edukacja poprzez aktywny udział w rajdzie; 

 

2. Organizatorzy rajdu 

Stowarzyszenie „FIBER” w Nowogrodzie Bobrzańskim 

 

3. Termin rajdu 

15 sierpnia 2019 r. (czwartek), w godz. 15.00-16.00 

 

4. Organizacja rajdu 

Zbiórka uczestników rajdu – plac przy budynku „DOMU WĘDKARZA” (na Basenach) w 

Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Fabryczna. Zapisy od godz. 14.00. Start rajdu nastąpi o godz. 15.00. 

Trasa rajdu (ok.7 km) wiedzie drogami leśnymi i szutrowymi wokół jeziora oraz wzdłuż rzeki Bóbr 

do tamy i z powrotem.  

 

5. Warunki uczestnictwa 

a) Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z niniejszym 

Regulaminem, który dostępny jest u organizatora. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia 

organizatorowi wypełnionej karty zgłoszeniowej rodziny bezpośrednio przed startem do godz. 

15.00. Karta stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

b) Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach 

publicznych. 

c) Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub 

opiekuna prawnego, przedstawiając ich pisemną zgodę na udział w rajdzie. 

d) Uczestnicy rajdu muszą posiadać sprawny technicznie rower. 

e) Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

 

6. Zasady zachowania uczestników rajdu 

Rajd odbywać się będzie przy ograniczonym ruchu drogowym wobec czego uczestnicy muszą 

zachować szczególną ostrożność i znać zasady i przepisy ruchu drogowego. Uczestnicy rajdu 

zobowiązani są do: 

a) Przestrzegania Regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom 

kierownictwa rajdu oraz osób kierujących ruchem; 

b) Ze względu na rekreacyjny charakter oraz uczestnictwo w nim dzieci nie dopuszcza się 

współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu; 

c) Rajd nie jest wyścigiem i wszelkie formy ścigania są zabronione! 

d) Posiadania sprawnego technicznie roweru lub wózka wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zalecane jest posiadanie kasku ochronnego; 

e) Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować 

odległość między rowerami, wózkami 3-5 m; 
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f) Podczas jazdy w kolumnie należy zachować minimum 100 m odległości pomiędzy 

poszczególnymi grupami kolumny; 

g) Pierwszy i ostatni uczestnik jadący w danej grupie (kolumnie) wyposażony jest         w 

kamizelkę odblaskową; 

h) 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; 

i) W czasie jazdy nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie; 

j) Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany; 

k) Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią na 

wyznaczonych do tego parkingach; 

l) Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc 

niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie; 

m) Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Zalecane jest zabranie kurtek lub 

peleryn przeciwdeszczowych. 

 

7. Na trasie zabrania się: 

a) Spożywania alkoholu i innych środków odurzających; 

b) Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych; 

c) Niszczenia przyrody; 

d) Indywidualnej jazdy bez opiekuna; 

e) Głośnego zachowywania się; 

f) Zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora. 

 

8. Odpowiedzialność organizatora 

a) Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, 

niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie; 

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników; 

c) Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników; 

d) Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

e) Organizator przewiduje następujące atrakcje: 

- upominki dla uczestników, którzy ukończą rajd 

- ciepły posiłek 

- napoje chłodzące 

 9. Postanowienia końcowe 

        a)  Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich 

            wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach oraz 

            materiałach promocyjnych organizatora. 

       b) Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

c) Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja 

organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego 

przestrzegania. 

 


