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REGULAMIN POWIATOWEGO 
RAJDU ROWEROWEGO 2018     

W  Rajdzie Rowerowym  w sobotę, 9 czerwca 2018 r. mogą wziąć udział osoby pragnące 
aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania niniejszego 
regulaminu.  

Uczestnicy rajdu powinni posiadać: sprawny technicznie rower, dobre chęci i pozytywne 
nastawienie. Oprócz roweru zabrać należy: kurtkę wiatrową, najlepiej pelerynę 
przeciwdeszczową, kask, czapkę lub chustkę na głowę, okulary przeciw słońcu i wiatrowi. 
Dobrze jest ze sobą zabrać łatki lub dętkę oraz pompkę. Nie  będzie mapy trasy. Na czele 
rajdu pojedzie przewodnik. Rajd odbędzie się niezależnie od pogody! 
 

I. Nazwa Imprezy: 
"Rajd Rowerowy Powiatu Gliwickiego z metą na Ziemi Sośnicowickiej". 
 
II. Termin: 
9 czerwca 2018 r. (sobota) 
 
III. Trasa rajdu: 
(start) Sośnicowice Ośrodek Sportu i Rekreacji – „Muzeum Techniki” w 
Sośnicowicach  - Kozłów – Bojszów – Rachowice - Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Sośnicowice (meta) . 
 
IV. Długość trasy  
ok. 20 km (w obie strony) 
 
V. Cel rajdu 

 Promocja gminy i powiatu gliwickiego, poprzez poznawanie  walorów przyrodniczych, 
atrakcji turystycznych i rekreacyjnych. 

 Popularyzacja aktywnego wypoczynku. 
 

VI. Organizatorzy 
Gmina Sośnicowice 
Powiat Gliwicki 
 
VII. Koordynatorzy  
Leszek Kołodziej – Urząd Gminy Sośnicowice tel. 32 335 86 07 
Magdalena Fiszer-Rębisz – Starostwo Powiatowe w Gliwicach tel. 32 332 66 53 
 
VIII. Patronat medialny 
Miesięcznik „Miasteczko”, „Wiadomości Powiatu Gliwickiego”. 
 
IX. Program Rajdu 

 godz. 10.15 zbiórka w Sośnicowicach na starcie rajdu przy OSiR ul. Raciborska 39 (na 
miejsce zbiórki uczestnicy przybywają we własnym zakresie), 
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 godz. 10.20 komunikaty techniczne, 
 godz. 10.30 wyjazd na trasę, 
 ok. godz. 13.30 powrót z trasy. 

 
X. Uczestnicy rajdu: do udziału w rajdzie zapraszamy wszystkich chętnych. Udział dzieci  
i młodzieży do 18. roku życia wyłącznie pod opieką dorosłych.  
 
XI. Zapisy  

 bezpośrednio przed startem na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sośnicowice ul. 
Raciborska 39. 

 
XII. Warunki uczestnictwa 
1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest akceptacja regulaminu rajdu oraz 
podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu. 
 
2. Uczestnikiem rajdu rowerowego może być osoba, która spełnia następujące warunki: 

 jest pełnoletnia, 
 jest niepełnoletnia i jedzie w towarzystwie opiekuna (posiada pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów prawnych). 
 

3. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower. 
 
4. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do przewodnika rajdu oraz sytuacji na 
drodze.  
 
5. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.  
 
6. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje będą organizowane  poza jezdnią. 
 
7. W przypadku braku pobocza, dopuszcza się korzystanie z jezdni (w mieście i poza 
miastem) na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda 
w kolumnie. Kolumna może liczyć do 10 osób i porusza się po prawej stronie jezdni. Należy 
zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m. Podczas jazdy  
w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami. 
 
8. Zabrania się oddalania lub opuszczenia rajdu bez uprzedniego powiadomienia 
koordynatora rajdu (kontakt do kierownika będzie podany w dniu rajdu na odprawie 
technicznej). 
 
9. W przypadkach szczególnych kierownik rajdu ma prawo do wycofania uczestnika z dalszej 
jazdy w sytuacji, gdy nie jest on fizycznie zdolny, aby ją kontynuować. 
 
10. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy 
muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać 
przepisów o ruchu drogowym. 
 
11. Polecenia policji i służb organizatorów są dla wszystkich uczestników wiążące. 
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Niedostosowanie się uczestnika do poleceń powoduje natychmiastowe wykluczenie 
uczestnika z rajdu. 
 
12. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać dokument tożsamości. 
 
13. Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego. 
 
14. Uczestnicy rajdu biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie 
ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się  
w bezpiecznym miejscu, na poboczu. 
 
XIII. Wszyscy uczestnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę  
o środowisko naturalne. 
 
XIV. Obowiązki organizatorów 
1. Organizatorzy, wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane  
z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub 
po rajdzie rowerowym. 
 
2. Organizatorzy zapewniają udział w imprezie służby medycznej. 
 
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 
imprezy. 
 
4. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 
organizatorzy nie odpowiadają. 
 
5. Organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki 
spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział. 
 
6. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 
 
7.  Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz drobny upominek rzeczowy dla wszystkich 
uczestników, którzy ukończą rajd. 
 
XV. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. 
 
2. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii uczestników rajdu, którzy biorą 
w nim udział na własną odpowiedzialność (organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia!). 
 
3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez 
siebie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa 
dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatorów lub ich zleceniobiorców w razie 
wypadku lub szkody związanej z rajdem. 
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4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
podczas rajdu rowerowego. 
 
5. W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. 
 
6. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i innych przepisów prawa 
uczestnik odpowiada osobiście. 
 
7. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków  
w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 
organizatorów i patronów medialnych. 
 
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych 
decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 
uczestnika od jego przestrzegania. 
 
 

 
 
 


