
                  REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 
 
1 CEL IMPREZY 
Popularyzacja turystyki rowerowej 
Propagowanie zdrowego trybu życia,aktywnego wypoczynku i rekreacji 
Popularyzacja bezpiecznej jazdy na rowerze 
2 NAZWA IMPREZY 
Rajd Rowerowy MOSIR Włodawa 
3 ORGANIZATOR 
MOSIR we Włodawie
 4 TERMIN 
27 Maj 2017r.
5 WARUNKI UCZESTNICTWA 
1 Uczestnictwo w rajdzie jest odpłatne. Opłata wynosi 10 zł/osoba 
2 Osoby nieletnie w wieku 14-17 lat muszą dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę rodziców lub 
opiekunów prawnych na udział w rajdzie 
3 Osoby w wieku poniżej 14 roku życia biorą udział w rajdzie tylko pod stałą opieką osoby 
dorosłej. 
4 Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z 
regulaminem .Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora w 
ww.mosir.wlodawa.eu lub w jego siedzibie pod adresem Włodawa ul. Szkolna 4 
5 Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do dnia 23 maja b.r do godziny 15.00 do siedziby 
organizatora wypełnioną kartę zgłoszenia,co jest bezwzględnym wymogiem uczestnictwa w rajdzie.
6 Organizator ma prawo odwołania imprezy z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
UCZESTNICY RAJDU ZOBOWIĄZANI SĄ DO: 
1 Przestrzegania regulaminu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownika 
rajdu oraz opiekunów rajdu. 
2 Kierownik rajdu oraz opiekunowie rajdu są ubrani w kamizelki odblaskowe. 
3 Polecenia Organizatora są dla wszystkich uczestników wiążące .Nie dostosowanie się uczestnika 
do poleceń powoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z rajdu 
4 Posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu który jest 
gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 
5 Posiadania sprawnego technicznie roweru. 
6 Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym .Wszyscy uczestnicy muszą 
zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu 
drogowego. 
7 Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru,nie wolno wyprzedzać .Należy kontrolować szybkość 
przez hamowanie. 
8 Należy jechać równo i spokojnie w szyku .Niedopuszczalne jest tarasowanie oraz dokonywanie 
ciągłych zmian pozycji. 
9 Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 
10 Podczas postoju nie należy tarasować drogi .Postoje należy organizować poza jezdnią. 
11 Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc 
niebezpiecznych stwarzających zagrożenie i wskazuje bezpieczne miejsca postoju. 
12 Zaleca się jazdę w kasku sztywnym. 
13 W przypadku braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy z powodu awarii lub innej 
przyczyny,uczestnik zgłasza się do kierownika rajdu. 
14 Zabrania się oddalania lub opuszczania rajdu bez uprzedniego powiadomienia kierownika rajdu. 
15 W przypadku szczególnym kierownik rajdu ma prawo do wycofania uczestnika z dalszej jazdy 
w sytuacji gdy nie jest on fizycznie zdolny aby ją kontynuować . 
16 Uczestnicy rajdu biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów,wszelkie 



ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się w 
bezpiecznym miejscu,na poboczu nie tarasując przejazdu innym użytkownikom 
17 Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o środowisko 
naturalne. 
 ODPOWIEDZALNOŚĆ ORGANIZATORA 
1 Organizator,wszystkie osoby z nim współpracujące,a także osoby związane z przeprowadzeniem i
organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody 
osobowe,rzeczowe i majątkowe ,które wystąpią przed,w trakcie lub po rajdzie rowerowym 
2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie imprezy 
3 Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 
organizator nie odpowiada 
4 Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane 
przez uczestników rajdu 
5 Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 
ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 
1 Wszyscy uczestnicy rajdu rowerowego otrzymują:                                                                            
-prawo udziału w rajdzie zabezpieczoną trasą                                                                                       
- prawo do korzystania w trakcie rajdu z wody pieczonej kiełbaski 
 OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
1Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnej wyznaczonej trasie
2 Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie rajdu 
3 Zabrania się używania szklanych pojemników na trasie rajdu. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1 Uczestnicy rajdu rowerowego startują na własną odpowiedzialność 
2 Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody 
3 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas 
pokonywania trasy w ramach rajdu rowerowego 
4 Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w 
relacjach z przebiegu rajdu,zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 
5 Ostateczna interpelacja regulaminu należy do Organizatora .W sprawach spornych decyzja 
Organizatora jest decyzją ostateczną . Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego 
przestrzegania .

                                                                                                                     MOSiR Włodawa 


