
 

REGULAMIN II WARECKIEGO RAJDU ROWEROWEGO 

 
Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą 

zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu 

zobowiązani są do:  

 

1. Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom 

organizatora rajdu;  

2. W rajdzie mogą wziąć udział tylko osoby zdrowe, u których w terminie 24.04-08.05.2021 nie 

zaobserwowano objawów choroby covid-19, oraz osoby które w tym czasie nie przebywały w 

bezpośrednim kontakcie z osobami zakażonymi.  

3. Przestrzegania aktualnych zaleceń epidemiologicznych; 

4. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na 

trasie rajdu;  

5. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

6. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość 

miedzy rowerami 3-5 m; Za wszelkie naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów 

prawa uczestnik odpowiada osobiście. 

7. Przestrzegania maksymalnej liczby rowerów jadących w jednej kolumnie, tj. 15 rowerów. 

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

grupami kolumny;  

9. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych 

uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku; 

10. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, 

łące lub polanie; 

11. Pozostania w swoim kolorze kolumny zarówno na trasie, jak i podczas postojów, ogniska czy Mszy 

Świętej.  

12. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni mogą 

wziąć udział w Rajdzie pod opieką osoby dorosłej wskazanej w deklaracji;  

13. Uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 10zł; 

14. Zarejestrowania się przed startem  (do dnia 6.05.2021r.) przez elektroniczny formularz 

zgłoszeniowy oraz stawienia się w wyznaczonym punkcie rejestracyjnym w dniu rajdu i odebrania 

pakietu startowego; 

15. Wypełnienia deklaracji o aktualnym stanie zdrowia w związku z trwająca epidemią wirusa SARS-

CoV-2.  

 

Na trasie zabrania się:  
1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających;  

2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych;  

3. Podróżowania w nie swoim kolorze kolumny i przemieszczania się do innych kolumn w trakcie 

rajdu.  

 

Zalecenia:  

1. Zaleca się, aby ze względów bezpieczeństwa każdy uczestnik II Wareckiego Rajdu Rowerowego 

pokonywał trasę rajdu w kasku. UWAGA: Na hasło II Warecki Rajd Rowerowy w Sklepie 

ROWEROLOGIA każdy uczestnik rajdu przy zakupie kasku otrzyma rabat 15%.  
2. Posiadanie sprawnego technicznie roweru jest konieczne do udziału w Rajdzie - zaleca się, aby 

każdy uczestnik dokonał przeglądu swojego roweru.  
 



Odpowiedzialność organizatora:  
1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, 

zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich; 

2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie;  

3. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane 

przez uczestników rajdu w których brali oni udział; 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników; 

5. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników; 

6. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu; 

7. Organizator zapewnia podstawową pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru; 

8. Organizator zapewnia pierwszą pomoc medyczną w razie kontuzji/wypadku; 

 

Postanowienia końcowe:  
1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z 

przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora; 

2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu, tym 

samym uczestnik rajdu wypełniając i podpisując deklarację zgłoszeniową akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu; 

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 

Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego 

przestrzegania; 

4. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać odwołany.  

 


