
Regulamin rajdu rowerowego 

Wspólne rowerowanie pod hasłem 

"Międzyrzecka Złota Jesień" 
I. CEL 

Popularyzacja turystyki rowerowej aktywnych form spędzania wolnego czasu w rodzinnym 

gronie. Promocja zdrowego trybu życia połączonego z poznaniem walorów przyrodniczych 

Gminy Międzyrzec Podlaski i okolic. 

II. NAZWA IMPREZY 

„Wspólne rowerowanie pod hasłem „Międzyrzecka Złota Jesień” 

III. ORGANIZATOR 

Stowarzyszenie Moja Gmina z siedzibą a Misiach 

IV. TERMIN I MIEJSCE RAJDU 

10 października 2015 r., parking przy stoku narciarskim w Międzyrzecu Podlaskim – Utrówka 

(dystans ok. 35 km). 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem rajdu rowerowego może być osoba, która spełni następujące warunki: 

a) udział w rajdzie rowerowym biorą osoby pełnoletnie.  

b) osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie rowerowym tylko za pisemną 

zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, jadąc wyłącznie pod opieką opiekuna 

prawnego lub innej osoby pełnoletniej wyznaczonej przez tegoż opiekuna  

c) każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się  

z Regulaminem. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych 

organizatorów: Stowarzyszenia Moja Gmina http://stowarzyszenie-

mojagmina.com/, Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski www.miedzyrzecgmina.pl 

d) uczestnik wypełnia i podpisuje Kartę Zgłoszenia;  

http://stowarzyszenie-mojagmina.com/
http://stowarzyszenie-mojagmina.com/


e) zgłoszenia (osobiście lub pocztą) przyjmuje się do dnia 9 października 2015 r. 

w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski, ul Warszawska 20 (pokój nr 10), lub  

w dniu rajdu bezpośrednio przed startem (do godz. 11.00). 

f) Karta Zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu (do pobrania w wersji 

elektronicznej lub wydrukowanej w siedzibie Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski), 

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU 

1. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać regulamin rajdu. 

2. Uczestnik ma obowiązek posiadać dokument tożsamości oraz kartę rowerową lub 

inny dokument np. prawo jazdy, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy 

i umiejętności poruszania się po drogach (osoby bez ww. dokumentów 

potwierdzających umiejętności poruszania się po drogach biorą udział w rajdzie 

wyłącznie pod opieką dorosłych). 

3. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy 

uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się do 

bezwzględnie przestrzegać przepisy o ruchu drogowym. 

4. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

5. Uczestnicy rajdu poruszają się maksymalnie w 15 osobowych grupach. W skład 

każdej z grup wchodzi po dwóch opiekunów.  

6. Odstępy miedzy poszczególnymi grupami muszą wynosić nie mniej niż 100 m. 

7. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Nie dopuszczalne jest tarasowanie i ciągłe 

zmiany pozycji. 

8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 

9. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza 

jezdnią. 

10. W przypadku braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy z powodu awarii lub 

innej przyczyny, uczestnik zgłasza się do opiekunów swojej grupy. 

11. Zabrania się oddalania lub opuszczania rajdu bez uprzedniego powiadomienia 

jednego z opiekunów swojej grupy. 

12. Uczestnicy rajdu biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, 

wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju musza 

odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu nie tarasując przejazdu innym 

uczestnikom. 



13. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę  

o środowisko naturalne. 

VII. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  

z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,  

w trakcie lub po rajdzie rowerowym. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

imprezy. 

3. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób 

trzecich organizator nie odpowiada.  

4. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki 

spowodowane przez uczestników rajdu i konkursach rowerowych, w których brali oni 

udział. 

5. Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z mety rajdu do 

domów. 

VIII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW  

1. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują: 

a) prawo udziału w rajdzie i wyznaczoną trasę; 

b) bezpłatny posiłek – kiełbasa, pieczywo, woda; 

2. Gadżety promujące rajd (do wyczerpania zapasów). 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność. 

2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez 

akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się roszczeń w stosunku do 

organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej 

z rajdem. 



3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy podczas rajdu rowerowego. 

4. Zaleca się jazdę w sztywnym kasku. 

5. W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. 

6. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa 

uczestnik odpowiada osobiście. 

7. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków 

w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach 

promocyjnych organizatorów. 

8. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu, mogą być 

wykorzystywane przez prasę, radio. 

9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych 

decyzja organizatorów jest decyzja ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 

uczestników od jego przestrzegania. 

 


