
“RAJD ROWEROWY Z BIAŁO-CZERWONĄ” 

REGULAMIN 

 

I. ORGANIZATORZY: 

1. Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” Zbąszyń; 

2. Gmina Zbąszyń;  

3. Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji;  

4. Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu;  

5. Zbąszyńskie Centrum Kultury;  

6. OSP Gminy Zbąszyń. 

 

II. NAZWA IMPREZY: 

1         “Rajd Rowerowy z Biało-Czerwoną”; 

2.        W Regulaminie używa się skróconej nazwy „Rajd”. 

 

III. CELE IMPREZY: 

1. Upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  

2. Propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez indywidualne i rodzinne uczestnictwo  

            w turystyce  rowerowej. 

3. Upowszechnianie wiedzy o szlakach i ścieżkach rowerowych znajdujących się na  

            terenie Gminy Zbąszyń. 

4. Promocja walorów przyrodniczych, leśnych i krajobrazowych terenów Gminy Zbąszyń. 

5. Propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się rowerzystów w ruchu drogowym. 

6. Integracja społeczności lokalnej. 

 

IV. TERMIN I  MIEJSCE, TRASA: 

1. Rajd odbędzie się 3 maja 2022 r.  

2. Zbiórka uczestników Rajdu:  godz.15.00. Plaża Miejska w Łazienkach w Zbąszyniu 

             (przy Smażalni „Obłędna” ul. Wypoczynkowa). 

3. Przebieg trasy: Zbąszyń – Nowy Dwór – Łomnica –Nowy Dwór. Długość trasy:         

            ok. 20 km po terenie płaskim, utwardzonym, nawierzchnia asfaltowa i drogi gruntowe. 

5. W przypadku złych warunków atmosferycznych rajd może zostać odwołany, trasa może  

            ulec skróceniu lub przerwaniu. 

 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

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

           muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego oraz są  

           obowiązani do  bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służb    

           zabezpieczających Rajd i Organizatorom. 

2. Wymagane jest posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności  

           poruszania się po drogach. 

3. Uczestnicy muszą mieć ubraną odblaskową kamizelkę. Mile widziany jest biało-czerwony  

           strój i podobne przybranie roweru. 

3. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby dorosłe, młodzież i dzieci.  

4. Uczestnicy niepełnoletni (dzieci i młodzież) mogą uczestniczyć w Rajdzie tylko z  

           opiekunem (osobą pełnoletnią). 



5. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie sprawnego technicznie roweru, wskazane jest,  

           aby każdy dokonał przeglądu. 

6. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie i biorą w nim udział na własną  

           odpowiedzialność.  

7.         Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim dzieci nie  

            dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu. Rajd nie jest wyścigiem,  

             więc ściganie się jest zabronione. 

8. Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych. 

9. Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują 

wykluczenie z Rajdu. 

10. Udział w Rajdzie jest bezpłatny. 

11. Powrót po zakończeniu Rajdu odbywa się we własnym zakresie i na własną  

            odpowiedzialność. 

 

VI.  SPRAWY ORGANIZACYJNE RAJDU: 

1. Jadąc, należy zachować odległość między rowerami 3-5 m. 

2. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na  

            drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania. 

3. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów. 

4. Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych  

            turystów. 

5. Zabrania się wyprzedzania służb pilotujących i prowadzących  Rajd.  

6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z wcześniejszym upewnieniem się  

            o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej  

            zasygnalizowany.  

7. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się  

            poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie. 

8. W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy. 

10. Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną i techniczną (OSP). 

11. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody  

           osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu  

            Rajdu. 

12. Organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki  

           spowodowane przez uczestników Rajdu. 

13. Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie  

            poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników. 

14. Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej. 

15.       Dla uczestników Rajdu przewidziany jest poczęstunek w Łomnicy i Nowym Dworze. 

 

VII. NA TRASIE ZABRANIA SIĘ: 

1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających. 

2. Zaśmiecenia trasy Rajdu oraz miejsc przyległych. 

3. Niszczenia przyrody. 

4. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna. 

5. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatorów. 

 

VIII. ZGŁOSZENIA 

1. Udział w Rajdzie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. 



3.         Kontakt do przedstawiciela Organizatorów: TG Sokół  Zbąszyń tel. 668 943 580 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych    

           osobowych. Administratorem danych osobowych jest Gmina Zbąszyń. Organizator  

           gromadzi dane osobowe uczestników  tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom  

           trzecim. 

2. Uczestnik, zgłaszając się do uczestnictwa w Rajdzie, zgadza się na wykorzystanie jego  

           danych osobowych (w tym wizerunku) do celów Rajdu.  

3. Udział w rajdzie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz  

            oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Rajdu i zgodą na  

           przetwarzanie wizerunku w celach związanych z jego promocją (zdjęcia, nagrania  

           filmowe). 

4. Biorąc udział w Rajdzie, Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu  

            udział w imprezie. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia  

             na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,  

           odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub  

            uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu  

           planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu. 

7. We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator Rajdu,  

           któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu. 
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