
 

 

REGULAMIN RAJDU  ROWEROWEGO „Dla Ani” 

I Cel Rajdu: 

Głównym celem rajdu jest zbiórka pieniędzy na leczenie Ani Piątkowskiej 

II Organizator Rajdu 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy 

III Termin rajdu  

01.04.2017r. (sobota) 

Zgłoszenia (Nazwisko  Imię i na którą trasę)   przyjmowane są do 29.03.2017r.: 

w szkole PSP w Brzeźnicy 

pod nr telefonu:  48 624 71 22    lub  48 623 74 85 

lub na adres email:            pspbrzeznica.rajd@o2.pl 

IV Trasa rajdu: 

Nr 1- dla dzieci Kozienice – Janików – Brzeźnica – 8 km 

Nr 2 – dla średnio zaawansowanych Kozienice – Przewóz – Samwodzie – Brzeźnica – 14 km 

Nr 3 - dla zaawansowanych Kozienice –Opatkowice –Piotrkowice- Samwodzie –Brzeźnica 32km 

V Przebieg rajdu: 

1.Zbiórka uczestników rajdu 
Urząd Miasta i Gminy Kozienice godzina 11.30 

2.Start rajdu: 
          GRUPA SZKOŁY PODSTAWOWE – godz. 12:00  

GRUPA ŚREDNIO ZAAWANSOWANA – godz. 12.00  
GRUPA ZAAWANSOWANA – godz. 11.30  

3.Meta rajdu:  
–  godz. 13.00      BRZEŹNICA - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

Na zakończenie przewiduje się występy, loterie, poczęstunek i inne atrakcje, w tym losowanie nagród dla 
uczestników rajdu. Dla osób które posiadają dowód zakupu roweru i dowód tożsamości będzie możliwość 
znakowania rowerów przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji. 
Podczas podsumowania imprezy wolontariusze będą zbierać do puszek pieniądze na leczenie Ani. 

 
4.Zakończenie rajdu: 

–  około godz. 15:00    Indywidualny powrót do domu uczestników rajdu. 

VI Organizacja rajdu 

Rajd rowerowy odbywać będzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy powinni 

zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestników rajdu 

zobowiązuje się do: 

- posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 



 

 

 przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu, -

 ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na -

jego trasie, 

 osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia obowiązane są posiadać kartę rowerową, -

 rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione, -

- poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego  

- liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15, 

- podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi 

grupami kolumny, 

- uczestnicy rajdu zobowiązani są 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, 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 w miejscach niekolidujących z trasą przejazdu innych uczestników -

 uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, -

 uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w -

dniu rajdu, zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.  

Na trasie rajdu zabrania się: 

· spożywania alkoholu i innych środków odurzających,  

· zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych, 

· niszczenia przyrody, 

· zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora. 

2. Odpowiedzialność organizatora 

 organizator Rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, -

zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich, 

- udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie, 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników, 



 

 

- organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników, 

- organizator przewiduje atrakcje: 

  nagrody •

  poczęstunek, •

 występy •

 Loterie ( każdy los wygrywa) •

 Wystawa gadów •

 

Postanowienia końcowe: 

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

z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora. 

2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu, 

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

4. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.  

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

6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

 

 


