
 

 

REGULAMIN 

Rajdu rowerowego w dniu 13 sierpnia 2022 r. 

 

 

I. ORGANIZATOR: 

Lokalna Grupa Działania  „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, ul. Kościuszki 

20/22, 88-200 Radziejów. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE RAJDU 

- Termin: 13 lipca 2022 r. 

- Zbiórka uczestników: 9.30 – zbiórka uczestników rajdu przy OSP w Piotrkowie 

Kujawskim 

- Start rajdu o godz. 10.00  

- ok. godz. 14.00 META rajdu – Agro Camp CATALPA 

- Trasa Rajdu:  

Piotrków Kujawski START – Szewce – Dębołęka – Nowa Wieś – Przewóz – 

Połajewo - Połajewek META. 

- Długość trasy: organizatorzy przewidują trasę ok. 25  km. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

2. Rajd Rowerowy jest imprezą turystyczno-krajoznawczą skierowaną do 

miłośników aktywnego wypoczynku, turystyki rowerowej i osób chcących 

poznać ziemię kujawską.  

3. Uczestnikiem rajdu rowerowego może zostać każda osoba zamieszkująca na 

obszarze gmin powiatu radziejowskiego, której stan zdrowia pozwala na udział. 



 

4. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub zorganizowana 

grupa pełnoletnich osób, posiadająca rower. 

5. W rajdzie może uczestniczyć każdy chętny, który dokona zgłoszenia, jednak 

nie więcej niż 30 osób. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze LGD. 

O uczestnictwie w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Uczestnicy rajdu zobligowani są do obowiązkowego podporządkowania się 

organizatorowi rajdu. 

7. Przy zapisie należy podać niezbędne dane (imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, nr telefonu) 

 

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU 

1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest bezwzględne przestrzeganie 

regulaminu oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora rajdu. 

2. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz 

niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach. 

3. Dojazd do miejsca startu i wyjazd z miejsca mety odbywa się na własną 

odpowiedzialność i we własnym zakresie. 

4. Udział w rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy 

uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązani są do 

bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym. 

5. Jazda powinna odbywać się w szyku, każdy uczestnik dostosowuje swoją 

prędkość do umiejętności oraz warunków panujących na drodze. 

6. Każdy manewr na drodze musi być odpowiednio zasygnalizowany oraz 

przeprowadzony z upewnieniem o możliwości bezpiecznego jego wykonania. 

7. Uczestnicy rajdu biorą pełna odpowiedzialność za właściwy stan techniczny 

posiadanych pojazdów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje 



 

wymagające postoju. Postoje muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na 

poboczu tak, aby nie tarasowały drogi innym uczestnikom rajdu. 

8. Wszyscy uczestnicy są proszeni o niezaśmiecanie trasy rajdu i szczególną 

troskę o środowisko naturalne. 

 

V. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator zapewnia wyznaczenie trasy i poprowadzenie uczestników rajdu 

wyznaczoną trasą. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dojazd uczestników do miejsca 

startu oraz powrót uczestników z mety rajdu do domów. 

3. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zaginione, szkody 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie rowerowym. 

4. Organizator zapewni grupowe ubezpieczenie NNW dla uczestników rajdu. 

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia OC uczestnikom rajdu, zatem nie bierze 

żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody osób trzecich powstałe na skutek 

działań uczestników rajdu. 

5. Organizator zapewnia pomoc medyczną. 

6. Organizator zastrzega sobie udział maksymalnie 30 osób w rajdzie. 

7. Organizator zapewni poczęstunek, wodę mineralną oraz na zakończenie rajdu 

grill. 

8. Organizator zapewni utrzymanie właściwego tempa jazdy umożliwiającego 

udział nawet dla niedoświadczonych uczestników.  

 

 

 

 

 



 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

każdy uczestnik odpowiada osobiście. 

2. Zaleca się, aby uczestnik rajdu był wyposażony w kask rowerowy, oświetlenie 

rowerowe oraz w ubranie dostosowane do aury pogodowej. 

3. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikacje ich 

wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu. 

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

wykorzystywane przez organizatora. 

5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania. 

6.Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu 

powodują wykluczenie z rajdu. 

7. Udział w rajdzie jest dobrowolny, każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 

8. W przypadku niepogody organizator zastrzega sobie prawo odwołania rajdu, 

o czym uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie. 

9. Każdy uczestnik imprezy zgłaszając się i podpisując listę obecności akceptuje 

warunki niniejszego Regulaminu i podpisując Klauzulę informacyjną – RODO 

godzi się na przetwarzanie swoich danych osobowych.  

 

Radziejów, 13 sierpnia 2022 r. 

 

 


