
REGULAMIN 

RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 

„STRZELIN NA ROWERY” 
21.07.2019r 

CEL RAJDU: 

Popularyzacja jazdy rowerem jako atrakcyjnej formy rekreacji. 

Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia. 

Integracja lokalnej społeczności. 

 

ORGANIZATOR RAJDU: 

Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne. 

TERMIN i MIEJSCE: 

21.07.2019r. NIEDZIELA 

Zbiórka w Parku Miejskim  o godz. 12.30 

Start o god.13.00 

Trasa Rajdu: 

Start- Park Miejski, ul. Staromiejska, ul Krasińskie, Gęsiniec – ul. Lipowa, Dębniki, Biały Kościół, Ośrodek 

Wypoczynkowy „Nad Stawami”.  

Długość trasy – 9 km. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Zgłoszenia będą odbywać się drogą  elektroniczną, poprzez formularz na stronie ultimasport.pl 

w terminie do 21.0.2019r. 

Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna 

prawnego na udział w Rajdzie. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką 

rodzica lub opiekuna.  

Posiadanie przez uczestników Rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach rowerem. 

Posiadanie sprawnego roweru. 

Zalecamy, aby uczestnicy Rajdu byli wyposażeni w kaski rowerowe. 

 

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU: 

1.Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną 

ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy Rajdu zobowiązani są do: 

a) podporządkowanie się decyzjom kierownictwa Rajdu  oraz poleceniom osób kierujących ruchem, 

b) zachowanie charakteru rekreacyjnego Rajdu i nie organizowanie współzawodnictwa sportowego w tym 

wyścigów, 

c) posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

d) jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, 

e) poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń służb porządkowych, 



 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA: 

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec 

uczestników jak i osób trzecich. 

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas Rajdu  szkody wyrządzone przez 

uczestników. 

3.Przejazd zabezpieczany jest przez policję i straż miejską. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Wszyscy uczestnicy startujący w Rajdzie – wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z 

przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora. 

Udział w Rajdzie jest jednoznaczny z zapoznaniem się  i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 

uczestnika od jego przestrzegania. 

 

 

 

 

 

 

 

 


