
 

 

Regulamin rajdu rowerowego 

I CEL 

1. Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania 

transportu publicznego, niezmotoryzowanego oraz stworzenie zrównoważonego systemu 

transportowego na obszarze Gminy Czempiń. 

2. Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku. 

3. Promocja walorów turystyczno- krajoznawczych Gminy Czempiń oraz promocja ścieżek 

pieszo- rowerowych i szlaków rowerowych w ramach realizacji projektu pt.: „Budowa 

zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem 

podziemnym, ciągami komunikacyjnymi, ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym 

oświetleniem.” 

4. Stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji. 

5. Integracja środowisk społecznych. 

 

II NAZWA IMPREZY 

„Rekreacyjny Rajd Rowerowy” 

III ORGANIZATOR 

Urząd Gminy w Czempiniu; współorganizacja: Animatorzy Boiska Orlik, Osiedle Przylesie  

koordynatorzy imprezy: Animatorzy Boiska Orlik 

Siedziba „Biura Rajdu”: Moje Boisko Orlik 2012 przy hali sportowej „Herkules” w Czempiniu 

 

IV TERMIN I TRASA RAJDU 

Termin: Niedziela, 3 czerwca 2018 roku (trzeci dzień Dni Czempinia) 

Zbiórka godz. 9.45 

Start godz. 10.00 

Miejsce zbiórki: „Moje Boisko Orlik 2012” przy hali sportowej „Herkules” w Czempiniu, 
Borowo 76, 64-020 Czempiń 

Trasa: 

Start: Moje Boisko Orlik Czempiń: Ścieżki pieszo – rowerowe ul. Wybickiego, Chłapowskiego, 
Kolejowa, Towarowa, Stęszewska – Piechanin – Nowe Tarnowo –Stare Tarnowo– Czempiń: 



 

 

Ścieżki pieszo – rowerowe ul. Poznańskie Przedmieście, Pl. Zielony Rynek, Ścieżka przy 
Olszynce – Osiedle Przylesie – Meta 

Długość trasy: 10 km 

 

V WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zgłoszenie swojego udziału u Animatorów Boiska 
Orlik (osobiście w hali sportowej „Herkules” w Czempiniu bądź telefonicznie pod nr tel. 
605769055) oraz podanie swoich danych (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) za 
pośrednictwem Karty Zgłoszenia, stanowiącej załącznik do regulaminu (do pobrania w wersji 
elektronicznej): 

2. Udział w rajdzie rowerowym biorą dzieci i dorośli. Osoby w wieku do 15 lat mogą brać 
udział w rajdzie wyłącznie pod stałą opieką osoby dorosłej, która ukończyła 21 lat. 

3. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się  
z regulaminem. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: 
www.czempin.pl Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz 
obowiązkowo podporządkowuje się decyzjom Organizatora Rajdu. 

4. Uczestnik musi posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach. 

5. Uczestnik musi posiadać sprawny technicznie rower. 

6. Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych.  

7. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują 
wykluczeniu z Rajdu. 

8. Udział w Rajdzie jest bezpłatny. 

9. Droga powrotna z mety rajdu do domu odbywa się na własną odpowiedzialność. 

 

VI OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU 

1. Przestrzeganie Regulaminu Rajdu. 

2. Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest 
gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 

3. Rajd będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy 
rajdu muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać 
przepisów ruchu drogowego. 

4. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

http://www.czempin.pl/


 

 

5. Uczestnicy rajdu poruszają się maksymalnie w 10-cio osobowych grupach.  W skład każdej 
z grup wchodzi po 1 opiekun. 

6. Jadąc  należy zachować odległość między  rowerami 3-5 m, a przy  zjazdach 15-30 m. 

7. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Należy dostosować prędkość do swoich 

umiejętności oraz sytuacji na drodze,  a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.  

8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 

9. Przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo przeprowadzając rower.  

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

11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.  Nie należy oddalać się od grupy. Postoje 
należy organizować poza jezdnią. 

12. W przypadku braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy z powodu awarii lub innej 
przyczyny, uczestnik zgłasza się do opiekunów swojej grupy. 

13. Zabrania się oddalania lub opuszczania rajdu bez uprzedniego powiadomienia jednego  
z opiekunów. 

14. 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 uczestnikom. 

15. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę  
o środowisko naturalne. 

16. Na trasie zabrania się: 

a) spożywania alkoholu 

b) zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych 

c) niszczenia przyrody 

d) indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna 

e) zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora 

 

VII OBOWIĄZKI 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 w drodze powrotnej po zakończeniu rajdów. 

5. Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, 
niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z mety rajdu do domów. 

 

VIII ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

1. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują: 

b) ubezpieczenie NW; 

c) upominki i możliwość wygrania nagród rzeczowych (każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy 
gadżet związany z rajdem, a wszyscy uczestnicy wezmą udział w konkursie o nagrody 
główne: rower dla osoby dorosłej i dla dziecka). 

d) posiłek (kiełbaski z ogniska po rajdzie) 

 

IX OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

1. Uczestnicy winni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej 
trasie. 

2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie rajdu. 

3. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie rajdu. 

 

X INFORMACJE DODATKOWE 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na 
warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków. 

2. Przed Rajdem przeprowadzona zostanie rejestracja uczestników. Karty osób 
zarejestrowanych wezmą udział w losowaniu nagród przewidzianych przez organizatorów.  
Każdy zarejestrowany uczestnik przed rozpoczęciem rajdu otrzyma numer uprawniający go 
do losowania nagrody.  

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



 

 

4. Po przebyciu trasy rowerowej dla uczestników rajdu przewidziane jest wspólne ognisko. 

 

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność. 

2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez 
akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub 
zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z 
rajdem. 

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
podczas pokonywania trasy zawodów oraz w przejeździe, w ramach rajdu rowerowego. 

4. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 
odpowiada osobiście. 

5. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków  
w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 
organizatorów. 

6. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu, mogą być wykorzystywane 
przez prasę, radio i telewizję. 

7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych 
decyzja organizatorów jest decyzja ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 
uczestników od jego przestrzegania. 

 


