
I Historyczny Rajd Rowerowy po Gminie Młodzieszyn 

REGULAMIN 

Rajd odbywa się na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  

(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zmianami.) 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie ze wsparciem Jarosława Duplickiego  

Zbiórka: 10.09.2016r. (sobota), godz.10.45 

Start: godz. 11.00 spod GOK w Młodzieszynie 

Trasa: Młodzieszyn – Juliopol – Budy Stare – Kamion – Witkowice – Mistrzewice - Młodzieszyn 

Dystans: ok. 34 km 

Cel imprezy: popularyzacja sportu rowerowego, poznawanie historycznych miejsc Gminy Młodzieszyn, 

aktywna forma spędzania wolnego czasu, integracja mieszkańców gminy. 

Karta zgłoszenia: do pobrania w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie i na stronach 

internetowych GOK www.gok.mlodzieszyn.pl, www.facebook.com/GOKmlodzieszyn 

Zapisy: do 9 września w godzinach pracy GOK (10.00-18.00) oraz w dniu rajdu w godz. 10.00 - 10.50. 

Osoby, które zgłoszą swoje uczestnictwo w rajdzie do 05 września 2016r. mogą liczyć na „łychę” pysznej 

grochówki na mecie.  

Zobowiązania uczestnika: 

 Prawo startu w rajdzie mają tylko osoby, którym pozwala na to stan zdrowia. 

 Uczestnik rajdu zobowiązany jest do posiadania w czasie rajdu dokumentu tożsamości oraz karty 

rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania  niezbędnej wiedzy o ruchu 

drogowym i umiejętności poruszania się po drogach. 

 Każdy z uczestników powinien posiadać sprawny rower i odpowiada za jego uszkodzenia. 

 Udział w rajdzie mogą wziąć osoby w każdym wieku (nad osobą nieletnią opiekę sprawuje rodzic i to 

on ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka). 

 Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać zapisane jedynie przez rodziców po wypełnieniu formularza 

zgłoszeniowego niepełnoletniego uczestnika rajdu. 

 W rajdzie na własnych rowerach mogą wziąć udział dzieci powyżej 7 roku życia. Dzieci młodsze 

jedynie w charakterze pasażera. 

 Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

 Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą napojów i jedzenia. Organizator zapewnia symboliczną 

„łychę” grochówki na mecie (w GOK w Młodzieszynie) jedynie osobom, które zapiszą się na rajd do 5 

września. Będzie możliwość upieczenia własnej kiełbaski na ognisku pod budynkiem GOK. 

 W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych. 

 Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie 

się decyzjom organizatora. 

http://www.gok.mlodzieszyn.pl/


 Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własny koszt i odpowiedzialność. 

 Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno 

wobec uczestników, jak i osób trzecich. 

 Nieprzestrzeganie regulaminu oraz samowolna zmiana trasy powoduje wykluczenie z rajdu. 

 Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do przepisów bezpieczeństwa 

pożarowego szczególnie na terenach leśnych i zabrania ze sobą swoich śmieci. 

Zasady poruszania się po drogach publicznych w czasie trwania rajdu: 

 Rajd otwiera i prowadzi Jarosław Duplicki, który będzie opowiadał o historii 12 miejsc, w których 

będziemy się zatrzymywać. Poszczególne grupy poprowadzą wyznaczone do tego osoby. 

 Rajd będzie przebiegał przy ruchu otwartym. 

 Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

 Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do przepisów ruchu drogowego. 

 W trakcie jazdy prędkość należy dostosować do swoich umiejętności, sytuacji na drodze oraz 

kontrolować szybkość i hamować tak, aby nie utrudniać przebiegu rajdu. 

 Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować i przewidywać, zwłaszcza podczas przejazdu przez 

skrzyżowanie. 

 Każdy uczestnik powinien być wyposażony w akcesoria niezbędne do uczestnictwa w rajdzie. Na 

wszelki wypadek prosimy o zabranie płaszcza przeciwdeszczowego lub peleryny na wypadek deszczu, 

mile widziane kaski rowerowe i kamizelki odblaskowe we własnym zakresie. 

Zobowiązania organizatora: 

 Wsparcie Policji i Straży Pożarnej. 

 Zapewnienie opieki medycznej. 

Organizator zastrzega sobie: 

 Nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników rajdu a wywołane przez osoby 

trzecie lub będące skutkiem okoliczności niezależnych od organizatora. 

  Nie ponosi odpowiedzialności związanej z nieprzestrzeganiem przepisów Ustawy Prawo o ruchu 

drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zmianami.) przez uczestników rajdu. 

Informacje dodatkowe: 

 Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. 

 Przed przystąpieniem do rajdu należy sprawdzić stan techniczny roweru. 

 Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń Policji oraz zabezpieczającej 

trasę ekipy porządkowej na całej trasie rajdu. 

 


