
Regulamin IV Rodzinnego Rajdu Rowerowego 
„Cudze chwalicie swego nie znacie – sami nie wiecie co posiadacie”

ORGANIZATOR
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn.
 
TERMIN I TRASA RAJDU
21.07.2019 (niedziela) START o godzinie 16:00
START: Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC – Niedźwiedź – Oblęgór – Oblęgorek Muzeum
Henryka Sienkiewicza – Chełmce – Polichta – Promnik – Strawczynek – CS-R OLIMPIC.
POSTÓJ: Planowane są 2 postoje podczas całej trasy pierwszy przy Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku i w Promniku przy kortach tenisowych.
META : CS-R OLIMPIC ok. godz. 19:00
OGNISKO : Po zakończonym rajdzie, ok. 19:15, przewidziane jest ognisko na terenie zalewu.
 
CELE RAJDU
1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku wśród mieszkańców Gminy Strawczyn

oraz zdrowego trybu życia.
2. Popularyzacja walorów krajobrazowo-przyrodniczych Gminy Strawczyn.
3. Wsparcie i promocja lokalnego ruchu turystycznego.
4. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
5. Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia do dnia Rajdu – 21.07.2019 (niedziela) do godz. 

13:45 – wypełnionych deklaracji uczestnictwa, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu 
(dotyczy osoby pełnoletniej) i załącznik nr 2 (dotyczy osoby nieletniej) oraz załącznik nr 3 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą 
informacyjną, do Organizatora osobiście lub drogą elektroniczną na adres 
(monika.prawda@strawczyn.pl).

2. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
3. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania 

trasy i stosowania się do wszelkich poleceń osoby nadzorującej.
4. Uczestnicy powinni posiadać sprawne rowery, a ich awarie techniczne muszą zostać usunięte

we własnym zakresie.
5. Uczestnicy zagrażający w jakikolwiek sposób własnemu bezpieczeństwu, jak i bezpieczeństwu 

innych, będą usuwani z trasy rajdu.
6. Uczestnictwo w rajdzie oznacza akceptację jego warunków, potwierdzoną w karcie uczestnictwa 

(załącznik nr 1, nr 2 i nr 3).
7. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę 

zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
8. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica

lub opiekuna.
9. Warunki poruszania się po trasie rajdu zostaną szczegółowo omówione przed startem.

10. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
11. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
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ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH PUBLICZNYCH 
1. Uczestnicy rajdu korzystają z prawej strony jezdni i pobocza na kierunku przejazdu wzdłuż trasy 

rajdu.
2. Wszyscy uczestnicy rajdu jadą za osobą odpowiedzialną, która nadaje prędkość i kierunek jazdy, 

jadąc w zwartej kolumnie przy zachowaniu bezpiecznego odstępu od poprzedzającego 
rowerzysty.

3. Jazda w grupie zwartej, zorganizowanej kolumnie, nie zwalnia poszczególnych rowerzystów
z przestrzegania obowiązujących przepisów drogowych,

4. Każdy z uczestników rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym
do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności  i bezpiecznego odstępu.

5. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.
6. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.
7. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi 

grupami kolumnami.

UCZESTNIKOM RAJDU ROWEROWEGO ZABRANIA SIĘ
1. Jazdy bez trzymania, co najmniej jednej ręki na kierownicy roweru oraz nóg na pedałach.
2. Zajeżdżania drogi innym uczestnikom rajdu i użytkownikom drogi.
3. Zwalniania lub zatrzymywania bez uzasadnionej przyczyny.
4. Wyprzedzania innych uczestników rajdu.
5. Wjeżdżania na chodniki utrudniając poruszanie się pieszym.
6. Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu oraz uczestnictwo w nim dzieci nie dopuszcza się 

współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.
7. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
8. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
9. Niszczenia przyrody.

10. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.
11. Głośnego zachowywania się.
12. Zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, 

zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników.
4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
5. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków

w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 
organizatora.

6. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
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