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I. Warunki uczestnictwa 

1. Rajd ma charakter zamknięty, o ograniczonej liczbie uczestników. 

2. W Rajdzie planuje się udział 10 osób podzielonych na dwie grupy. 

3. O potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie na orientację decyduje organizator – 
uczestnicy zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie dzień przed imprezą. 

4. Przed Rajdem należy zadbać o  stan techniczny swojego roweru. 

5. W rajdzie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie. 

6. Uczestnik zobowiązany jest podpisać deklarację uczestnictwa w rajdzie zawierającą: imię i 
nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, nr dokumentu tożsamości oraz zapoznać się z 
regulaminem rajdu. 

7. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własny koszt i odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu 
nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec 
uczestników jak i osób trzecich. 

8. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje się przez Internet – należy wysłać wypełnione 
zgłoszenie e-mailem na adres rodzinnyrajdrowerowy@gmail.com do godz. 22.00 dnia 16 
sierpnia 2012 r. (czwartek). 

  

II. Zobowiązania uczestników 

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do: 

1. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom 
kierownictwa rajdu. 

2. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

3. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 

4. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować 
szybkość przez hamowanie. 

5. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości 
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 
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6. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego, 
mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych 
zabudowań. 

 

III. Informacje dodatkowe: 

1. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą 
zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników. 

3. Długość trasy ok. 40 km. 

4. Na starcie uczestniczy dostaną mapę z punktami, do których muszą dotrzeć.  

5. W każdym z punktów docelowych należy znaleźć odpowiedź na pytania, które uczestnicy 
otrzymają na starcie.  

6. Grupa, która pierwsza dotrze do mety i poprawnie odpowie na pytania otrzyma upominek. 

7. W każdej grupie będzie jechał sędzia, który będzie nadzorował przebieg rajdu. Dodatkowo 
w każdym punkcie uczestnicy muszą wykonać sobie fotografię całą grupą. 

8.Termin rajdu: 18 sierpnia 2012 r., zbiórka godz. 13:00. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych 
osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów Rajdu i nie 
udostępnia ich osobom trzecim. Zawodnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego 
danych osobowych do celów rajdu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 
wyrządzone przez uczestników. 

3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 

4. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

5. Każdy uczestnik rajdu od organizatora otrzyma identyfikator. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu 
planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu. 

 
 


