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 REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 

 

1. Cel imprezy: 

Popularyzacja turystyki rowerowej wśród społeczeństwa oraz jego integracja.  

 

2. Nazwa imprezy: 

 

 Rajd Rowerowy  

 

3. Organizatorzy: 
Stowarzyszenie Na rzecz rozwoju sportu Gminy Czermin ,,Trzy do Zera”, Współorganizator LGD 

Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości” 

Czermin 47 

63-304 Czermin 

 

4. Warunki uczestnictwa 

 

Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest dostarczenie do Organizatora podpisanego zgłoszenia 

oraz oświadczenia Uczestnika Rajdu, a w przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana 

jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, przez złożenie podpisu. Niniejszy formularz stanowi 

załącznik nr 1  tegoż Regulaminu. 

 

Uczestnicy rajdu zobowiązani są ponadto do: 

 

-  przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa 

rajdu, 

 

- posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją 

posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. Organizatorzy nie ponoszą 

żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej oraz nieletnich uczestników rajdu,  

- posiadanie sprawnego technicznie roweru.  

- poruszania się po prawej stronie jezdni, 

-  jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, 

- nie należ rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.  

- podczas jazdy w kolumnie( 15 osób) należy zachować  200 m odległości pomiędzy poszczególnymi 

grupami kolumny, 

-należy jechać równo i spokojnie w szyku. Nie dopuszczalnie jest tarasowanie, jazda równoległa i ciągłe 

zmiany pozycji, 
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- każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego 

wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany, 

 

- podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub 

polanie.  

 

Informacje dodatkowe 

Rajd jest imprezą otwartą publiczną. Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, 

uczestnicy muszą zachować więc szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników.  

 
 


