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REGULAMIN  
rajdu rowerowego  
Gryfino - Borzym - Gryfino 

22 września 2018 r. 

 

 
 
I Cele rajdu 
1. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych gminy Gryfino. 
2. Promowanie aktywnego spędzania czasu. 
3. Rozwijanie turystyki rowerowej. 
4. Integracja społeczności lokalnej. 
5. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej ja-
zdy na rowerze. 
 
II Organizator 
Organizatorem rajdu jest Gryfiński Dom Kultury. 
Zgłoszenia na rajd przyjmuje Kamilla Gadomska, instruktor turystyki w Gryfińskim Domu Kultury 
do 20 września, tel. 695 455 771. 
 
III Termin rajdu 
sobota 22 września 2018 r., godz. 9.30 

 
IV Trasa rajdu 
Gryfino - Szczawno - Wirówek - Chwarstnica - Borzym - Chwarstnica - Wirów (ognisko z własnym 
prowiantem) - Szczawno - Gryfino (dystans: ok. 30 km) 
Rajd przebiega w większości ścieżką rowerową (oprócz dojazdów do kościołów w Chwarstnicy i Bo-
rzymiu oraz na ognisko do Wirowa i z powrotem na ścieżkę rowerową). 
 
V Przebieg rajdu 
Zbiórka uczestników rajdu: o godz. 9.30 w Gryfinie - na początku ścieżki rowerowej w kierunku 
Szczawna (przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ścieżki rowerowej nad Jezioro Wełtyńskie). 
W trakcie rajdu planowane są postoje w miejscowościach, przez które przebiega trasa, a także tam, 
gdzie będzie to konieczne z uwagi na bezpieczeństwo uczestników oraz ich potrzeby. 
 
VI Organizacja rajdu 
1. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników. 
2. W rajdzie planuje się udział do 30 osób. 
3. O udziale w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń. 
4. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości jego uczestników. 
 
VII Warunki uczestnictwa 
1. W rajdzie możliwy jest udział rodzin i uczestników indywidualnych. 
2. Młodzież poniżej 18. roku życia uczestnicząca w rajdzie musi posiadać kartę rowerową, kartę 
motorowerowa lub prawo jazdy dowolnej kategorii i być pod opieką osoby pełnoletniej. 
3. Warunkiem uczestnictwa jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zawartych w regulaminie. 
4. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. 
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5. W rajdzie mogą wziąć udział osoby, które przed startem rajdu zgłoszą chęć uczestniczenia w nim, 
dostarczą wypełnioną kartę zgłoszenia i uzyskają zgodę przedstawiciela organizatora. 
6. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower, wyposażony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz w zestaw naprawczy, pompkę rowerową, apteczkę. 
7. Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cy-
wilnej na czas trwania rajdu należy do jego uczestników. 
8. Wszystkim uczestnikom rajdu zaleca się jazdę w kaskach i kamizelkach odblaskowych. 
9. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje i przekąski oraz prowiant na ognisko. 
10. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów we własnym zakresie. 
11. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w 
dniu rajdu. 
12. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odu-
rzających. 
13. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania. 
 
VIII Zasady poruszania się na trasie rajdu 
1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 
2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem rajdu. 
3. Ruch odbywa się prawą stroną drogi lub ścieżki rowerowej z zachowaniem bezpiecznej odle-
głości między rowerami, a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawo-
stronny. 
4. Jadąc drogami należy poruszać się w kolumnie do 15 osób, odległość między jadącymi kolumna-
mi rowerów nie może być mniejsza niż 200 m. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między 
rowerami wynoszącą 3-5 m. 
5. Obowiązuje zakaz zaśmiecania trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. 
6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości jego bez-
piecznego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 
7. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju uczestników, muszą 
odbywać się w bezpiecznym miejscu, w sposób nieutrudniający jazdę innym uczestnikom rajdu 
oraz pozostałym uczestnikom ruchu drogowego. 
 
IX Postanowienia końcowe 

1. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie – na 
odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych. 
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas 
pokonywania trasy. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania raj-
du. 
4. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestników zarówno wobec innych 
uczestników, jak i osób trzecich. 
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez 
uczestników rajdu, w których brali oni udział. 
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
7. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie z 
imprezy. 
8. Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na warunki po-
godowe. 
9. Każdy uczestnik rajdu wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacjach z imprezy zamie-
szczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora. 
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10. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. 
 
 
 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA JAZDY NA ROWERZE 

Uprawnienia wymagane do kierowania rowerem. 
1. Dzieci w wieku do 10. roku życia mogą kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej - 
nie muszą zatem posiadać żadnych uprawnień. 
2. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania rowerem przez osobę w wieku od 10. 
do 18. roku życia jest karta rowerowa. Może to być także karta motorowerowa lub prawo jazdy 
dowolnej kategorii. 
3. Nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem od osoby, która ukończyła 18. rok życia. 


