
REGULAMIN RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 
 

1. Cel rajdu: Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego 
trybu życia, promocja Gminy Rajgród. 
 

2. Organizator: Stowarzyszenie Rowerowe Raj Team Rajgród. 
 

3. Termin rajdu: 26.09.2021 r. 
 

4. Organizacja rajdu:  
➢ zbiórka: parking przy Domu Kultury w Rajgrodzie ul. Szkolna 24 

➢ Zapisy do rajdu odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na 
stronie: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgrqdOAl1va54T3hMfdoTIJNMccWu2

FgfdMxSJTycsTZZJ4A/viewform?usp=pp_url 
lub osobiście w biurze rajdu w dniu imprezy – tylko w przypadku wolnego limitu 
zgłoszeń w godzinach od 10.00 do 10.45  

 
5. Trasa rajdu: Zgodnie z załączoną mapą 

UWAGA – uczestnicy rajdu po zakończeniu imprezy wracają do miejsca zamieszkania we 
własnym zakresie. 
 

6.  Rodzaje nawierzchni na trasie: asfaltowa, szutrowa oraz drogi leśne i gruntowe. Trasa liczy 
ok. 10 km. 
 

7. Warunki uczestnictwa:  
➢ W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny lub 

osobiście w dniu rajdu (w przypadku wolnego limitu zgłoszeń) na przygotowanej przez 
organizatora karcie zgłoszenia. Zgłoszenia muszą być podpisane przez uczestnika rajdu, a w 
przypadku osoby niepełnoletniej również przez rodzica i opiekuna (osoba dorosła) podczas 
rajdu. 

➢ Każdy uczestnik przed startem rajdu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu i 
stosować się do jego zapisów.  

➢ Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po 
drogach, 

➢ Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców 
lub opiekunów (osoba dorosła). Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi 
uczestnikami rajdu. 

➢ Osoba dorosła, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu musi być 
uczestnikiem rajdu. 

➢ Udział w rajdzie jest bezpłatny. 
➢ Uczestnicy rajdu są ubezpieczeni przez organizatora. 
➢ Liczba uczestników rajdu jest ograniczona i wynosi max. 50 uczestników. W przypadku 

większej ilości chętnych decyduje kolejność zgłoszeń. Za zgłoszenie uznaje się złożenie w 
biurze rajdu (przed startem) podpisanego zgłoszenia. 
 

8. Zasady zachowania uczestników rajdu: Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym 
ruchu drogowym, uczestnicy muszą  zachować szczególną ostrożność i  znać zasady ruchu 
drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgrqdOAl1va54T3hMfdoTIJNMccWu2FgfdMxSJTycsTZZJ4A/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgrqdOAl1va54T3hMfdoTIJNMccWu2FgfdMxSJTycsTZZJ4A/viewform?usp=pp_url


➢ Przestrzegania Regulaminu oraz obowiązkowego podporządkowania się  decyzjom 
organizatora rajdu. 

➢ Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim dzieci nie dopuszcza się 
współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu. Ściganie jest zabronione. 

➢ Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wymaga się posiadanie kasku ochronnego i kamizelki odblaskowej oraz 
zestawu naprawczego wyposażonego w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalającego na 
naprawę przebitej opony. 

➢ Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować 
odległość miedzy rowerami 3 - 5 m, a przy zjazdach 15 – 30 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, 

➢ Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować 
szybkości 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, 

➢ Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w 
dniu rajdu. 

➢ Po zakończeniu rajdu, uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie. 
➢ Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. 
➢ Na trasie rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych środków 

odurzających, 
➢ Wcześniejsze opuszczenie rajdu wymaga powiadomienia organizatora. 

 
9. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu: 
➢ zapewnienie przewodnika prowadzącego przez trasę rajdu, 
➢ ubezpieczenie uczestników rajdu, 
➢ przekazanie uczestnikom rajdu drobnych upominków na mecie rajdu, 
➢ organizacja ogniska i posiłku na mecie rajdu. 

 
10. Postanowienia końcowe: 
➢ Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy 

niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych. 
➢ Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas 

pokonywania trasy. 
➢ Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

rajdu. 
➢ Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 

organizator nie odpowiada. 
➢ Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane 

przez uczestników rajdu, w których brali oni udział. 
➢ Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniowa akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu. 
➢ Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 
➢ Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 

odpowiada osobiście. 



➢ Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w 
relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. 

➢ Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownika rajdu. 
➢ W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość 

regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 
➢ Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu lub 

przewodnika grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie. 
➢ Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich 

uczestników rajdu.  
➢ Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony.  

 
11. Zabezpieczenie trasy rajdu: trasę rajdu rowerowego zabezpieczają członkowie 

Stowarzyszenia Rowerowego Raj Team Rajgród. 
 

12. Zobowiązanie: Organizatorzy zobowiązują się do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa 
drogowego na trasie przejazdu rajdu rowerowego oraz do przywrócenia porządku w miejscu 
startu i mety rajdu. 


