
Regulamin I Rajdu Rowerowego  

25.09.2021 r. 

Organizator: Grupa Rowerowa przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz Urząd Miasta i 

Gminy Koszyce 

 

1. Pierwszy rajd rowerowy turystyczno-poznawczy po Gminie Koszyce odbędzie się 25 

września 2021 r. w godzinach od 9.00 do 13.00. Trasa w całości poprowadzona jest w 

granicach Gminy Koszyce, a punktem początkowym i końcowym jest Muzeum Ziemi 

Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach (ul. Wspólna). 

2. Rajd ma charakter otwarty. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejszy zapis uczestników rajdu osobiście w Urzędzie 

Miasta i Gminy Koszyce lub telefonicznie pod numerem tel. 41 35 14 048 wewnętrzny 

204 w terminie nieprzekraczalnym do 22.09.2021 r. oraz zapoznanie się z niniejszym 

Regulaminem i zaakceptowanie jego zasad. 

4. Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

5. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę 

rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. 

6. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub 

opiekuna. 

7. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości, karty 

rowerowej przez osoby niepełnoletnie oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania 

się po drogach publicznych. 

8. Rajd rowerowy odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym i dlatego należy 

bezwzględnie poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.  

9. Każdy uczestnik rajdu rowerowego powinien posiadać sprawnie technicznie rower wraz z 

niezbędnymi elementami wchodzącymi w skład jego wyposażenia.  

10. Zaleca się stosowanie kasków ochronnych oraz kamizelek odblaskowych.  

11. W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy 

kontrolować szybkość i hamowanie. Należy również pamiętać, że rajd nie jest wyścigiem. 

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

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 



13. Na drodze nie jesteśmy sami i dlatego należy pamiętać o swoim bezpieczeństwie oraz 

osób trzecich. 

14. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią. 

15. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc 

niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia. 

16. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków 

pogodowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu 

rajdu. 

17. Jeżeli uczestnik rajdu z powodu awarii roweru lub innej przyczyny, nie będzie mógł  

kontynuować jazdy, powinien o tym fakcie poinformować Organizatora. Organizator nie  

zapewnia w takich przypadkach transportu. 

18.  Jeżeli uczestnik rajdu będzie potrzebował pomocy medycznej, winien zgłosić ten fakt  

Organizatorowi, który odpowiednio udzieli pomocy przedmedycznej, albo zwróci się o 

pomoc medyczną. 

19. W trakcie rajdu bezwzględnie zabrania się:  

1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 

2.  zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych, 

3.  niszczenia przyrody, 

4.  używania otwartego ognia, 

5.  zbaczania z trasy rajdu bez zgody Organizatora, 

6. opuszczania rajdu bez powiadomienia Organizatora. 

20. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują 

wykluczenie z rajdu. 

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

relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach 

promocyjnych organizatora. 

 


