
Regulamin Rodzinnego Rajdu Rowerowego - Leśna przygoda na dwóch kółkach

16.10.2022 r.

1. Celem Rajdu jest:

- upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego,

- integracja lokalnej społeczności,

- propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym,

- popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji,

- popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony środowiska na terenie Gminy
Zabierzów

- integracja rodzin i społeczności lokalnej, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez sport,
turystykę i rekreację.

2. Trasa Rajdu obejmuje tereny położone na terenie gminy Zabierzów; nawierzchnia drogi:
szosa, szutrowa, droga leśna i polna; stopień trudności trasy: podstawowy.

3. Uczestnictwo w Rajdzie:

- uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne,

- każdy uczestnik zobowiązany jest wypełnić, podpisać i dostarczyć organizatorowi, przed
startem Rajdu, formularz uczestnictwa,

- uczestniczyć mogą wszyscy chętni rowerzyści (mama, tata, dziecko, babcia itd.),

- dzieci do lat 10 mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub innego
pełnoletniego opiekuna, a dzieci i młodzież powyżej 10 roku życia na podstawie pisemnej
zgody opiekunów prawnych i na ich pełną odpowiedzialność, zalecane jest założenie kasku.

4. Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie uczestnictwa mailowo: sck.konkursy@gmail.com
lub telefonicznie 12 285 11 79, 603 171 747
(TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 7 PAŹDZIERNIKA 2022 r. lub do wyczerpania miejsc, ilość
uczestników jest ograniczona).



5. W czasie jazdy rowerem wymagane jest stosowanie się do zasad ruchu drogowego i
zachowanie odpowiednich odległości rowerów w kolumnie (max 15 osób w jednej kolumnie), w
tym: zakaz wyprzedzania się w kolumnie, zachowanie odpowiednich odstępów między
jadącymi kolumnami, informowanie o zagrożeniu pozostałych uczestników rajdu (np. awaria
roweru itp.), nieoddalanie się od grupy/kolumny.

6. Uczestnicy proszeni są o przybycie na miejsce startu najpóźniej 30 min przed planowanym
rozpoczęciem Rajdu.

7. Uczestnicy startują z miejsca startu zgodnie z wytycznymi przekazanymi w dniu Rajdu przez
Organizatora. Kolejność startu odbędzie się zgodnie z kolejnością przyjęcia zgłoszeń.

8. Przed wyruszeniem Organizator Rajdu przekaże Uczestnikom mapy z zaznaczoną trasą
przejazdu oraz przybory do pisania, na których będą musieli zapisać poprawne rozwiązania
napotkanych zadań (zagadek/łamigłówek/pytań).

9. Po przybyciu na metę należy oddać obsłudze mety potwierdzenie wykonania zadań.

10. Na końcu ostatniej kolumny będzie jechała pomoc medyczna, a na początku pierwszej
oznakowany główny pilot.

11. Pomoc techniczna w czasie Rajdu zostanie zapewniona przez Ochotnicze Straże.

12. Wszystkie nieprzewidziane sytuacje należy zgłaszać kierownikowi Rajdu.

13. Start Rajdu - parking przy ul. Kmity (przy byłej restauracji), meta - Nielepice, park im. rtm.
W.Pileckiego.



14. Organizatorzy: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Sołtys i Rada
Sołecka Nielepic.

15. Obowiązki organizatora:

- Organizator Rajdu ma obowiązek zgromadzić zgłoszenia/oświadczenia uczestników o
zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, a także zweryfikować ostateczną listę uczestników.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas Rajdu oraz za szkody
wyrządzone przez uczestników. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy
uczestników.

- Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność
łącznie z ewentualnym ubezpieczeniem NW, niezależnie od warunków pogodowych zastanych
na trasie.

16. O wszystkich innych sprawach związanych z przeprowadzeniem Rajdu, a nie ujętych w
niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy wymienieni w pkt. 14 niniejszego regulaminu.

17. Organizator zapewnia opiekę medyczną w miejscu start/meta, a także w czasie Rajdu.

18. Postanowienia końcowe: Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i
szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

19. Wszyscy uczestnicy biorący udział w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku
w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych
organizatora.

20. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
Regulaminu. Uczestnicy zobowiązani są przed startem złożyć wypełnione i podpisane karty
zgłoszeniowe oraz zapoznać się z regulaminem Rajdu.


