
REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

Organizator:

Grupa rowerowa Tour de Ochocice

1. Uczestnik rajdu rowerowego musi spełniać poniższe warunki:
• posiadać sprawny rower

• każdy z uczestników winien się legitymować kartą rowerową ( nie dotyczy to osób 
powyżej 18 roku życia)

• młodsze dzieci (bez kart rowerowych) mogą brać udział tylko pod opieką rodziców 
lub prawnych opiekunów.

• uczestnik niepełnoletni będzie posiadał pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

• Uczestnicy indywidualni, rodziny zobowiązane są również do jazdy zgodnie 
z kolumnami drogowymi.

2. Zasady poruszania się po drogach publicznych w czasie trwania rajdu:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą 
zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, dlatego uczestnicy 
zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad:

• Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się 
decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.

• Uczestnicy rajdu korzystają z prawej części jezdni i pobocza na kierunku przejazdu
wzdłuż trasy rajdu.

• Wszyscy uczestnicy rajdu jadą za osobą odpowiedzialną, która nadaje prędkość 
i kierunek jazdy, jadąc w zwartej kolumnie przy zachowaniu bezpiecznego odstępu 
od poprzedzającego rowerzysty.

• Jazda w grupie zwartej zorganizowanej kolumnie nie zwalnia poszczególnych 
rowerzystów od przestrzegania obowiązujących przepisów drogowych.

• Każdy z uczestników rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie 
dostosowanej do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności i 
bezpiecznego odstępu.

• Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci 
nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.

• W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy 
kontrolować szybkość i hamowanie.

• 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 oraz biorą 
odpowiedzialność nad uczestnikami których są prawnymi opiekunami.

• Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. 

3. Zabrania się uczestnikom rajdu rowerowego:

• Jazdy bez trzymania, co najmniej jednej ręki na kierownicy roweru oraz nóg na 
pedałach.

• Zajeżdżania drogi innym uczestnikom rajdu i użytkownikom drogi.
• Zwalniania lub zatrzymywania bez uzasadnionej przyczyny.
• Wyprzedzania innych uczestników rajdu bez przyczyny i wcześniejszego 

zasygnalizowania.
• Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
• Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
• Niszczenia przyrody.
• Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.
• Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

4. Organizator rajdu zastrzega sobie możliwość wyeliminowania uczestnika za
      nieprzestrzeganie regulaminu  i przekazanie go odpowiednim służbom.

5. Odpowiedzialność organizatora:

• Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe 
w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków 
pogodowych na trasie.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za 
szkody wyrządzone przez uczestników.

 

6. 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.

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych 
decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 
uczestnika od jego przestrzegania.


