
                               
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 
 

Regulamin rajdu rowerowego „Krajoznawczy rajd po LGD” 
 
Cel imprezy: 

Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku na rowerach oraz poznawanie 
zakątków obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. 

Organizatorzy: 
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”  
ul. Wojska Polskiego 78, 26 – 700 Zwoleń 

Termin rajdu: 
16 września 2018 r. (niedziela), godz. 10:00 (start) - ok. 14:00 (wyjazd z Czarnolasu) 

Przebieg rajdu: 
Rajd jest przeprowadzany na trasie Zwoleń - Czarnolas i z powrotem.  
Długość trasy ok. 30 km.  

Warunki uczestnictwa. 
1. Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą 

zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu 
zobowiązani są do: 

a) Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom 
organizatora rajdu. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się 
współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu. 

b) Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

c) Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego: 
- Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w 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 

szybkość i 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. 
2. Na trasie zabrania się: 

- spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 
- zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych, 
- niszczenia przyrody, 
- głośnego zachowywania się, 
- zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora. 

3. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. 
4. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za zgubione rzeczy, wypadki i szkody 

wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 
5. Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru (samochód). 
6. Organizator zapewnia uczestnikom rajdu poczęstunek w formie ogniska. 
7. Ze względu na warunki atmosferyczne rajd może być przełożony na inny termin. Organizator 

zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu. 



8. Chęć udziału w rajdzie należy zgłaszać do biura Stowarzyszenia telefonicznie bądź osobiście  
w terminie do dnia 12 września 2018 r. Zgłoszenie na rajd jest jednoznaczne z zapoznaniem  
się i akceptacją niniejszego regulaminu. 

9. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków  
w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych 
organizatora. 

10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego 
przestrzegania. 

 
 

 
 


