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REGULAMIN 
Rodzinnego Rajdu Rowerowego 

 
 
 

1. Cel rajdu  
 

1. Zbiórka finansowa: przeliczymy przejechane kilometry na pieniądze a następnie 
przekażemy je w całości na leczenie i rehabilitację Amelki Włudeckiej. 

2. Integracja społeczności lokalnej. 
3. Promocja zdrowego stylu życia.  
4. Promocja bezpiecznej turystyki rowerowej.  
 

2. Organizator i Współorganizatorzy 
 
Organizatorzy: Stowarzyszenie Razem dla Białołęki i Społeczność Chrześcijańska Północ 
zwani dalej „Organizator”. 
 

3. Termin i trasa rajdu 
 

1. Rajd odbędzie się 12 września 2020 roku (sobota). 
 
Start: parking Urzędu Dzielnicy Białołęka, godz. 11:00 
Meta: Bar pod 6, Kępa Tarchomińska 6, około godz. 14:00 
 
2. Trasa 15 km. 
 
Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa. Trasa rajdu przebiega drogami o niewielkich 
różnicach wzniesień. W trakcie trwania rajdu planowane są dwa krótkie postoje. 
 
3. Odbiór pakietów startowych: 11 września, w godz. 17:00 – 20:00, w sali konferencyjnej 

Urzędu Dzielnicy Białołęka. 
 

4. Warunki uczestnictwa 
 
1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się  

z regulaminem.  
2. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po 

drodze. 
3. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. 
4. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. 
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5. W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia przez formularz. Link do zapisów 
będzie aktywny z dniem 1 września i będzie dostępny na stronie 
www.razemdlabialoleki.waw.pl. 

6. Zgłoszenia są przyjmowane od 1 września do 10 września.  
7. KARTA ZGŁOSZENIOWA, która powinna być dostarczona podczas odbioru zestawu 

startowego dotyczy osób: 
a) Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat, w dniu rajdu, muszą przedstawić 

pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.  
b) Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica 

lub opiekuna. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi 
uczestnikami rajdu. 

8. KARTA ZGŁOSZENIOWA – stanowi załącznik 1 do Regulaminu. 
9. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków 

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

5. Organizacja rajdu 
 
1. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników, maksymalnie 150 

uczestników.  
2. O udziale w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń. 
3. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwają policjanci i wolontariusze. 
4. Organizator zapewnia ratownika medycznego oraz bezpłatny serwis rowerowy w trakcie 

rajdu. 
 
6. Zasady poruszania się uczestników rajdu 

 
Rajd będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą 
zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy 
rajdu zobowiązani są do: 
 
1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom 

kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.   
2. Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie 

dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.  
3. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować 

odległość między rowerami 3 – 5m. 
4. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do 

prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności. 
5. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalna jest jazda bez trzymania kierownicy 

oraz zdejmowanie stóp z pedałów.  
6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany, poprzez 
uniesienie do góry prawej ręki. 

7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy 
kontrolować przez hamowanie. 

8. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników 
muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym 
uczestnikom rajdu.  

9. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.  



 

St
ro

n
a3

 

10. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są Organizatorowi, który  
w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc 
medyczną.  

11. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. 
12. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do noszenia w sposób widoczny, przez cały czas 

trwania rajdu, numeru identyfikacyjnego. 
 

7. Na trasie zabrania się: 
 

1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.  
2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych. 
3. Niszczenia przyrody. 
4. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna. 
5. Zbaczania z trasy rajdu bez zgody Organizatora. 
6. Posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz 

ostrych przedmiotów. 
 

8. Odpowiedzialność organizatora 
 

1. Organizator rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie 
rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

2. Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, 
niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za 
szkody wyrządzone przez uczestników. 

4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 
 

9. Postanowienia końcowe 
 
1. Udział w rajdzie jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

regulaminu.  
2. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 

odpowiada osobiście. 
3. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków  

w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. 
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora rajdu. W sprawach 

spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie 
zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

5. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu.  
6. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu 

wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie. 
7. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać odwołany.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji trasy rajdu.  
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Załącznik 1 
KARTA ZGŁOSZENIOWA  

 
Udziału osoby niepełnoletniej w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym  

w dniu 12 września 2020 roku 
 
 

1. Zgłaszam udział mojego dziecka w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym.  
 
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………….  
 
 
Imię i nazwisko opiekuna dziecka (w przypadku dziecka poniżej 15 roku życia)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Wyrażam zgodę na udział dziecka …………………………………………………………………………………. 
w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. 
 

3. Oświadczam, że moje dziecko zapoznało się z Regulaminem Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego i zobowiązuje się go przestrzegać. 
 

4. Oświadczamy, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w rajdzie rowerowym w 
dniu 12 września 2020 roku. 
 

 

 

 

……………………………………………………….. 
Data 

……………………………………………………….. 
Podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 


