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REGULAMIN  
MIKOŁAJKOWEGO RAJDU ROWEROWEGO 

W RYBNIKU dnia 14.12.2017 
 
 

 
 
I. Cel rajdu 
 
1. Popularyzacja spędzania czasu na rowerze 
2. Promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. 
3. Rozwijanie turystyki rowerowej. 
4. Integracja społeczności lokalnej Rybnika i nie tylko. 
5. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad 

bezpiecznej jazdy na rowerze. 
 
II. Trasa rajdu 
 
Trasa rajdu przebiega w centrum miasta Rybnika w głównej mierze ścieżkami rowerowymi w 
tym przejazd nowa trasa zwaną Velostradą 
 
III. Przebieg rajdu 
 
1. Zbiórka uczestników rajdu: godz. 16:30  
      Rybnik – rynek  
2. Start rajdu: godz. 17:00 
3. Meta rajdu:  ok godz. 19:00 

Rybnik - rynek 
4. Trasa Rajdu: ok 10 km przejazd ulicami centrum miasta: Wojciecha Korfantego, 

Miejska, Jankowicka, Pl. Armii Krajowej, 3-go Maja, Klasztorna, Kościuszki, 
Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Rondo Powstańców Śląskich, Strzelców 
Bytomskich, Mikołowska, Powstańców Śląskich, Świętego Jana, Kościelna, Raciborska, 
ścieżka Velastrada, Raciborska, rynek 

5. Zakończenie rajdu: ok godz. 19:00 
Indywidualny powrót do domu uczestników rajdu. 

 
IV. Organizacja rajdu 
 
1. Rajd ma charakter przejazdu okolicznościowego i odbędzie się w 80% ścieżkami 

rowerowymi jednakże 20% to droga publiczna gdzie obowiązują przepisy ruchu 
drogowego, każdy uczestnik rajdu odpowiada za siebie, dzieci tylko i wyłącznie pod 
opieką rodziców lub osoby upoważnionej. 

2. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu. 
3. Grupę otwiera prowadzący i zamyka na końcu zamykający.  
4. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, 

uczestnik rajdu indywidualnie organizuje sobie dalszy przejazd lub jego zakończenie. 
5. Po zakończeniu rajdu, jego  uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym 

zakresie. 
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V. Warunki uczestnictwa 
 
1. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne. 
2. W rajdzie mogą brać udział osoby z różnych miast. 
3. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką 

rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi 
uczestnikami rajdu. 

4. Osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia obowiązane są posiadać kartę rowerową. 
5. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność i ubezpiecza 

się we własnym zakresie. Uczestnicy niepełnoleni biorą udział na całkowitą 
odpowiedzialność opiekunów prawnych. 

6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone 
szkody. 

7. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę rajdu, napoje. 
8. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków 

atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego. 
9. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw 

naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę 
przebitej opony. 

10. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych 
środków odurzających. 

11. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego 
stosowania. 

 
VI. Obowiązki uczestników rajdu 
 
1. Przestrzeganie regulaminu rajdu. 
2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu, przewodnika grupy. 
3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 
4. Posiadanie karty rowerowej (dotyczy osób niepełnoletnich powyżej 13 r. ż.). 
5. Posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz zestaw naprawczy wyposażony w 

podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony. 
6. Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia.  
7. Stosowanie się do zakazów: 

1) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,  
2) używania otwartego ognia,  
3) posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz 

ostrych przedmiotów, 
4) wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy. 

8. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. 
 
VII. Zasady poruszania się na trasie rajdu 
 
1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 
2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie. 
3. Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi. 
4. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy 

zjazdach - 5 m. 
5. Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach. 
6. Odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200m. 
7. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda 

równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz 
zdejmowanie stóp z pedałów.  
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8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 

9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy 
kontrolować przez hamowanie. 

10. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników 
muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym 
uczestnikom rajdu 

11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.  
 
VIII. Postanowienia końcowe 
 
1. Udział w rajdzie jest dobrowolny. 
2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na 

odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania 
rajdu. 

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
podczas pokonywania trasy. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 
trwania rajdu. 

5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 
organizator nie odpowiada. 

6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki 
spowodowane przez uczestników rajdu w których brali oni udział. 

7. Uczestnik rajdu biorąc w nim udział automatycznie potwierdza zapoznanie się z tym 
regulaminem i go akceptuje. 

8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 
odpowiada osobiście. 

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

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

regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.  
12. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu.  
13. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu 

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

niepełnoletnich uczestników rajdu.  
15. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  


