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REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 

PN. „ROWEROWA SZARŻA PO ZŁOTĄ 

JEŻYNĘ” 

 

 

 
I. Cel rajdu 
 

1. Promowanie aktywnego spędzania czasu. 

2. Promocja produktu lokalnego gminy Jeżowe - jeżyny 

3. Rozwijanie turystyki rowerowej. 

4. Integracja społeczności lokalnej Gminy Jeżowe  

5. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych                   

Gminy Jeżowe. 

6. Promocja gminy Jeżowe 

 

II. Organizator 
 

Organizatorem Rajdu Rowerowego jest Gminne Centrum Kultury w Jeżowem: 

Jeżowe 236/2 

37-430 Jeżowe 

tel. 15 87 97 188 

fax 15 87 94 377 

e-mail: gcijezowe@wp.pl 

www.jezowe.eu 

 

 

III. Patronat 
 

Patronat nad Rajdem Rowerowym pn. „ROWEROWA SZARŻA PO ZŁOTĄ JEŻYNĘ” 

objął Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak  

 

IV. Współorganizatorzy 
 

 Urząd Gminy Jeżowe 

 OSP Jeżowe 

 

 

V. Termin rajdu 
 

Rajd odbędzie się 3 maja 2017 roku (środa) o godz. 14.00 

 

 

 

mailto:gcijezowe@wp.pl
http://www.jezowe.eu/
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VI. Trasa rajdu 
 

Trasa rajdu przebiega przez  teren miejscowości Jeżowe. Rajd ma charakter rajdu górskiego 

MTB i prowadzony jest na drogach zaliczanych do kategorii dróg gminnych, a także dróg 

śródleśnych i śródpolnych i różnym stopniu trudości. 

Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa. Trasa rajdu przebiega drogami o niewielkich 

różnicach wzniesień. 

W zależności od miejsca startu, uczestników rajdu podzielono na 2 grupy. Grupa  I – 10km, 

jedno okrążenie i grupa II -  20 km, ma do pokonania dwa okrążenia. Wszystkie grupy 

spotykają się w Parku Gminnym w Jeżowem przy Stadionie KS Sparta Jeżowe (start i meta 

rajdu) i  startują równocześnie.  

 

Trasy poszczególnych grup rajdu: 

 GRUPA I - NOWICJUSZY:  

10 km (1 pętla) 

 GRUPA II - ZAAWANSOWANA:  

20 km (2 pętle) ( od 13 roku życia)  
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VII. Przebieg rajdu 
 

1. Zbiórka uczestników rajdu: 

 GRUPA I - NOWICJUSZY – godz. 13:30 

– Plac przy Stadionie KS Sparta Jeżowe 

 GRUPA II - ZAAWANSOWANA – godz. 13:30  

– Plac przy Stadionie KS Sparta Jeżowe  

 

2. Start rajdu (wspólny): 

 GRUPA I-  NOWICJUSZY – godz. 14:00 (jedna pętla) 

 GRUPA II - ZAAWANSOWANA – godz. 14.00 (dwie pętle) 

 

 

3. Meta rajdu:  

Plac w Parku Gminnym przy Stadionie KS Sparta Jeżowe 

 

VIII. Organizacja rajdu 
 

1. Rajd ma charakter otwarty o nieograniczonej liczbie uczestników. 

2. O udziale w rajdzie decyduje rejestracja elektroniczna lub zapisanie przed rozpoczęciem 

rajdu 

3. Zapisy w dniu rajdu trwają od godz. 12.00 do 13.30 w biurze organizacyjnym rajdu 

zlokalizowanym w przy Stadionie SPARTA Jeżowe 

4. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 

5. Uczestnicy rajdu biorą udział w jednej z 2 grup. 

6. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwają służby porządkowe. 

7. Grupom towarzyszy samochód techniczny/Quad wyposażony w apteczkę i środki 

opatrunkowe oraz sprzęt gaśniczy. 

8. Grupom towarzyszy osoba posiadająca uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy. 

9. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi (służbie 

porządkowej), który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo 

zwraca się o pomoc medyczną.  

10. Po zakończeniu rajdu, jego  uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym 

zakresie. 

 

IX. Warunki uczestnictwa 
 

1. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne. 

2. W rajdzie biorą udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania. 

3. W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanej przez 

organizatora karcie zgłoszenia dostępnej na stronie www.jezowe.eu  a w przypadku 

osoby niepełnoletniej również po dostarczeniu w dniu rajdu stosownego oświadczenia 

dotyczącego osoby niepełnoletniej. http://www.jezowe.eu/container/oswiadczenie-

rajd-rowerowy.pdf 

 

4. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu musi być 

uczestnikiem rajdu. 

5. Zgłoszenia elektroniczne udziału w rajdzie przyjmowane są do 30 kwietnia 2017 roku. 

http://www.jezowe.eu/
http://www.jezowe.eu/container/oswiadczenie-rajd-rowerowy.pdf
http://www.jezowe.eu/container/oswiadczenie-rajd-rowerowy.pdf
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6. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką 

rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi 

uczestnikami rajdu. 

7. Osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia obowiązane są posiadać kartę rowerową. 

8. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy 

niepełnoleni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych. 

9. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę rajdu, napoje. 

10. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków 

atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego. 

11. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower  

12. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych 

środków odurzających. 

13. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego 

stosowania. 

 

X. Obowiązki uczestników rajdu 
 

1. Przestrzeganie regulamin rajdu. 

2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe. 

3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 

4. Posiadanie karty rowerowej (dotyczy osób niepełnoletnich powyżej 10. roku życia). 

5. Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie. 

6. Posiadanie sprawnego technicznie roweru. 

7. Stosowanie się do zakazów: 

1) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,  

2) używania otwartego ognia,  

3) skracania trasy rajdu, 

4) posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz 

ostrych przedmiotów, 

5) wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy. 

8. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. 

9. Noszenie w sposób widoczny, przez cały czas trwania rajdu numeru startowego 

10. Uwzględnienie, w miarę możliwości, zaleceń organizatora rajdu:  

1) zabrania na rajd telefonu komórkowego, 

2) używania w trakcie trwania rajdu kasku ochronnego, 

 

XI. Zasady poruszania się na trasie rajdu 
 

1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

2. Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na 

drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny. 
 

XII. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu 
 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania rajdu przez służby porządkowe. 

2. Przekazanie dla każdego uczestnika rajdu, na starcie numeru startowego. 

3. Zabezpieczenie pomocy medycznej. 

4. Zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy. 
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XIII. Konkursy i nagrody 
 

Najlepsze trzy miejsca w kategorii 10 i 20 km będą nagrodzone  pucharami 

i upominkami rzeczowymi. 

 

Wśród wszystkich uczestników rajdu, którzy dojadą do mety, rozlosowane zostaną 

nagrody ufundowane przez fundatora firmę ROWEROWO.PL z Jeżowego: 

- rower o wartości 500 zł 

- wartościowe upominki 

 

XIV. Postanowienia końcowe 
 

1. Udział w rajdzie jest dobrowolny. 

2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na 

odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania 

rajdu. 

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

podczas pokonywania trasy. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania rajdu. 

5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 

organizator nie odpowiada. 

6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki 

spowodowane przez uczestników rajdu w których brali oni udział. 

7. Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu. 

8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 

odpowiada osobiście. 

9. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w 

relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. 

10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora rajdu. 

11. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość 

regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.  

12. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu.  

13. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez Organizatora rajdu 

wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie. 

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez 

niepełnoletnich uczestników rajdu.  


