
REGULAMIN IMPREZY 
p.t. Rowerowe Powitanie Wiosny 2015 

 
 
1. Cel imprezy: Wzmocnienie integracji społecznej wśród mieszkańców i rowerzystów z Sochaczewa 

i Żyrardowa, krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, wspieranie lokalnej 

turystyki, a także propagowanie krajoznawstwa i pielęgnacja lokalnego dziedzictwa kulturowego 

oraz popularyzacja aktywnej formy spędzania czasu, jaką jest jazda na rowerze. 

2. Nazwa imprezy: Rajd rowerowy „Rowerowe Powitanie Wiosny 2015”. 

3. Termin: 21 marca 2015 r. Start w Sochaczewie: godz. 9:00 (Park Garbolewskich – przy pomniku); 

start w Żyrardowie: godz. 9:00 (tor kolarski przy ul. Żeromskiego). 

4. Organizator: Stowarzyszenie Żyrardowskich Amatorów Fizycznej Aktywności, ul. Dolnośląska 8a, 

96-300 Żyrardów, KRS: 0000462070, www.zyrafazyrardow.pl. 

5. Warunki uczestnictwa. 

a) Zgłoszenia do rajdu rowerowego odbywają się telefonicznie (725 555 582, 506 540 445) lub 

drogą e-mailową (kontakt@zyrafazyrardow.pl). 

b) Liczba uczestników jest ograniczona. O potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

c) Uczestnictwo w rajdzie jest równoznaczne z wpłaceniem wpisowego w kwocie 15 zł. 

d) W rajdzie planuje się udział grup (kolumn) rowerzystów, z której każda liczyć będzie nie 

więcej niż 15 osób. 

e) Przed rajdem uczestnicy zobowiązani są zadbać o stan techniczny swojego roweru, a także 

jego obowiązkowe wyposażenie. 

f) Uczestnicy zobowiązani są podpisać deklarację uczestnictwa w rajdzie, wpisać się na  

listę startową z podaniem imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz zaakceptować 

poniższy Regulamin imprezy. 

g) Osoby poniżej 16 roku życia biorą udział w rajdzie jedynie za pisemną zgodą rodzica lub 

opiekuna prawnego. 

h) Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własny koszt i odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu 

nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec 

uczestników jak i osób trzecich. 

6. Zasady przeprowadzenia imprezy. 

a) Przejazd rowerami prowadzą osoby wyznaczone przez Organizatora. Uczestnicy imprezy  

są zobowiązani przestrzegać niniejszy Regulamin i polecenia osób prowadzących rajd 

rowerowy. 

b) Osobami prowadzącymi grupy uczestników są: ze strony Żyrardowa – Michał Matysiak, Jacek 

Mitrowski; a ze strony Sochaczewa – Jarosław Zagajewski i Roman Paradowski. 

c) Osoby prowadzące rajd zobowiązane są, przed wyruszeniem, do omówienia trasy przejazdu  

z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia 



d) Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy zobowiązani  

są zachować szczególną ostrożność w trakcie jazdy oraz przestrzegać zasady ruchu 

drogowego. 

e) Organizator dba o porządek, przestrzeganie zasad ruchu drogowego przez uczestników rajdu, 

oraz właściwe przeprowadzenie wszyskich kolumn rowerzystów, wchodzących  

w skład rajdu. 

f) Trasa rajdu rowerowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

g) Podczas trwania rajdu Organizator zapewnia pierwszą pomoc przedmedyczną i techniczną, 

dostosowaną do liczby uczestników. 

h) Osoby prowadzące rajd – pełniące funkcje porządkowo-informacyjne – wyposażeni  

są w wyróżniające się elementy ubioru. 

i) Długość trasy dla uczestników rajdu zarówno z Sochaczewa i Żyrardowa wynosi 60 km. 

j) Przejazd rowerami odbywać się będzie w tempie rekreacyjnym, dostosowanym do 

predyspozycji wszystkich uczestników. 

k) Organizator planuje cykliczne postoje regeneracyjne dla wszystkich uczestników, w tym 

główny postój w Grodzie na Białynie w miejscowości Nowy Białynin, na którym 

zaplanowany jest poczęstunek dla wszystkich uczestników rajdu. 

7. Zobowiązania uczestników. 

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do: 

a) Przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom 

kierownictwa rajdu. 

b) Posiadanie dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, który stanowić może podstawę do 

identyfikacji osoby. 

c) Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

d) Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego: 

• Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie (grupie) nie może przekraczać 15. 

• Podczas jazdy należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy następującymi  

i poprzedzającymi grupami rowerzystów. 

• Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-

30 m. 

• Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować 

szybkość przez hamowanie. 

• Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalne jest tarasowanie się, jazda 

równoległa i ciągłe zmiany pozycji. 

• Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 



• Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu 

drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy 

pojedynczych zabudowań. 

• Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na 

parkingu, łące lub polanie. zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i 

posiłek. 

8. Informacje dodatkowe: 

a) Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 

b) Rajd może zostać odwołany przez Organizatorów w przypadku skrajnie niekorzystnych 

warunków atmosferycznych. 

c) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez uczestników 

rajdu. 

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników. 

e) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za spożycie alkoholu przez uczestników  

w czasie trwania imprezy i za wynikające ewentualne następstwa z tego tytułu. 

f) Osoby pełniące funkcje Opiekuna osoby poniżej 16-tego roku życiu są odpowiedzialne  

za bezpieczeństwo tej osoby oraz sprawują nadzór nad tą osoby w trakcie trwania imprezy. 

9. Postanowienia końcowe 

a) Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. 

Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich 

osobom trzecim. Zawodnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych 

osobowych do celów rajdu. 

b) Uczestnik zgłaszając się, zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów 

prawidłowego przeprowadzenia rajdu rowerowego. 

c) Uczestnik zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku na zdjęciach publikowanych  

po przeprowadzonej imprezie oraz na plakatach promujących przyszłe imprezy. 

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników. 

e) Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu 

planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu. 

f) Nieprzestrzeganie Regulaminu rajdu skutkuje wykluczeniem z rajdu. 

 

 


