
Regulamin Rajdu Rowerowego „Szlakiem Niepodległej”

Organizowanego w ramach projektu „Moja roztoczańska Niepodległa”

I. Organizator

1. Organizatorem Rajdu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.

2. Do prowadzenia Rajdu biblioteka wyznacza Kierownika Rajdu.

3. Kierownik Rajdu zadba o utrzymanie spokojnego, rekreacyjnego tempa przejazdu.

4. W przypadku zaistnienia  niekorzystnych  warunków atmosferycznych  organizatorzy mogą rozwiązać

Rajd, informując o tym uczestników.

5. Przed  rozpoczęciem  Rajdu  uczestnikom  zostaje  podany  do  wiadomości  nr  telefonu  komórkowego

Kierownika Rajdu. Mogą się z nim komunikować w razie  potrzeby (nienadążanie za resztą,  awaria

sprzętu, zagubienie się czy wypadek). Kierownik Rajdu podejmie wówczas odpowiednie działanie.

II. Cele

1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji,

2. Popularyzacja czytelnictwa,

3. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony środowiska,

4. Upowszechnianie wiedzy o regionie.

III. Uczestnictwo

1. W rajdzie biorą udział tylko pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.

2. Każdy uczestnik rajdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu

Drogowym.

3. Uczestnicy rajdu zobowiązani  są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ochrony przyrody  

i  przepisów  przeciwpożarowych  na  terenach  leśnych  i  innych,  ścisłego  wykonywania  poleceń

organizatorów oraz służb porządkowych.

4. Organizatorzy rajdu zabezpieczą uczestnikom koszulki i czapeczki oraz poczęstuneki i wodę.

5. Niepełnoletni mogą uczestniczyć w rajdzie TYLKO pod opieką osoby dorosłej oraz  zobowiązani

są do posiadania karty rowerowej. 

6. Osoby biorące udział w rajdzie robią to na własną odpowiedzialność i zobowiązane są do zachowania

się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom.



7. Uczestnicy  nie  są  ubezpieczeni  przez  Organizatorów.  Mogą  oni  ubezpieczać  się  dobrowolnie

we własnym zakresie.

IV. Inne postanowienia

1. Organizatorzy, wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem

i  organizacją  przejazdu nie  ponoszą  odpowiedzialności  względem uczestników za  wypadki  losowe,

szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po przejeździe.

2. Organizatorzy zapewniają służby porządkowe. Służby te wyróżniają się kamizelkami odblaskowymi.

3. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15. Odległość

jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.

4. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia

to  poruszania  się  innym uczestnikom ruchu albo  w inny sposób nie  zagraża  bezpieczeństwu ruchu

drogowego. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie:

2, 3 metry ale nie więcej niż 5. Każdą grupę prowadzi wyznaczony kierownik grupy, on dyktuje tempo

jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.

5. Zabrania  się  noszenia  oraz  używania  broni,  niebezpiecznych  przedmiotów,  materiałów

pirotechnicznych,  posiadania  i  spożywania  napojów  alkoholowych,  przyjmowania  środków

odurzających i substancji psychotropowych.

6. Zabrania  się  udziału  w zgromadzeniu  i  rajdzie  osobom będącym pod wpływem alkoholu,  środków

odurzających i substancji psychotropowych.

7. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody

organizatorów.

8. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu Kierownik Rajdu zastrzega sobie

prawo usunięcia uczestnika Rajdu z udziału w imprezie.

9. Uczestnictwo  w  Rajdzie  oznacza  akceptację  Regulaminu  Rajdu  oraz  zobowiązanie  do  jego

przestrzegania.

Rajd dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego

Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Niepodległość po polsku.


