
 

REGULAMIN 

ROWEROWY RAJD NADWIŚLAŃSKI  

NA POWIŚLU MACIEJOWICKIM 

Maciejowice – Podłęż, 30 lipca 2017 r. 

POWIATOWE OBCHODY ROKU RZEKI WISŁY 

 

Rajd ma charakter zorganizowanego przejazdu kolumny rowerzystów (art. 32 Ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym). Uczestnictwo rowerzystów w przejeździe 

odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w przepisach prawa ruchu drogowym. 

 

ORGANIZATORZY 

Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnem 

Stowarzyszenie Rozwoju Powiśla 

 

PATRONAT HONOROWY 

Starosta Powiatu Garwolińskiego 

Wójt Gminy Maciejowice 

 

TERMIN RAJDU 

30 lipca 2017 r. (niedziela)  

Rozpoczęcie godz 9.00 – kościół parafialny w Maciejowicach 

Zakończenie ok. godz. 17.00 – Podłęż 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

• Każdy Uczestnik przed startem w Rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się 

z regulaminem. 

• Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub 

prawnego opiekuna (dzieci do 14 r. życia), lub za pisemną ich zgodą. 

• Uczestnicy rajdu są ubezpieczeni. W razie wypadku organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

• Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub 



spowodowane szkody. 

• Stan techniczny i wyposażenie rowerów Uczestników Rajdu winno być zgodne 

z przepisami. Obowiązują kamizelki, wskazane jest posiadanie kasków ochronnych. 

• Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym. 

• Grupę prowadzi kierownik grupy, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można 

go wyprzedzać. 

• Koszt: ubezpieczenie 2 zł (płatne przy rejestracji w dniu Rajdu), przejazd promem dla 

chętnych 4 zł (płatne indywidualnie przy promie) 

 

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU 

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, Uczestnicy muszą zachować 

szczególną ostrożność, znać i stosować się do zasad ruchu drogowego, wobec czego 

Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do: 

• Przestrzegania regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się 

decyzjom kierownictwa Rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem. 

• Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione!!! 

• Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

• Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy 

zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m. 

• Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15. 

• Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy 

poszczególnymi grupami kolumny. 

• Każdy Uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do 

prędkości innych Uczestników. 

• Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 

• Przed wyruszeniem kierownik Rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc 

niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, 

• Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. 

 

BEZWZGLĘDNIE ZABRONIONE JEST 

• Przystąpienie do Rajdu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających. 



• Spożywanie alkoholu i innych środków odurzających na trasie Rajdu oraz postojach. 

• Zbaczanie z trasy Rajdu bez zgody Organizatora. 

 

ZWOLNIENIE ORGANIZATORA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI 

• Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe 

w czasie Rajdu, zarówno wobec Uczestników jak i osób trzecich. 

• Udział w Rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy Uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za 

szkody wyrządzone przez Uczestników. 

• Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy Uczestników. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Wszyscy Uczestnicy, startując w Rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków 

w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych 

Organizatora. 

• Zgłoszenie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 

niniejszego Regulaminu. 

• Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych 

decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 

Uczestnika od jego przestrzegania. 

• W razie ulewnych deszczy Rajd odbędzie się 6.08.2017 r. (niedziela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIOWA 

NADWIŚLAŃSKI RAJD ROWEROWY NA POWIŚLU MACIEJOWICKIM 

30.07.2017 R.   

 

Imię i nazwisko uczestnika......................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy..................................................................................................................... ................................ 

PESEL................................................................................................................................................................................ 

Adres zamieszkania........................................................................................................... ........................................... 

W razie wypadku proszę zawiadomić..................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy..................................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rajdu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. 
poz. 922).  
 

 

…..........................................................                     …......................................................................... 

Miejscowość, data     Podpis uczestnika lub opiekuna prawnego 

_________________________________________________________________________ 

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

(dotyczy dzieci/młodzieży powyżej 14 roku życia) 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna....................................................................................... 

w NADWIŚLAŃSKIM RAJDZIE ROWEROWYM NA POWIŚLU MACIEJOWICKIM 30.07.2017 r. 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu córki/syna po zakończeniu imprezy. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rajdu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
córki/syna (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. 
poz. 922).  
 

 

…..........................................................                         …......................................................................... 

Miejscowość, data     Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 


