
 

Regulamin 

Powiatowego Rajdu Rowerowego 
 

 

I. CEL 
 

Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnej formy wypoczynku, promocja szlaków rowerowych 

oraz poznawanie terenów powiatu kościańskiego oraz powiatów ościennych.   

 

II. NAZWA IMPREZY 
 

Powiatowy Rajd Rowerowy 

 

III. ORGANIZATOR 
 

Powiat Kościański, Biuro Promocji i Informacji, tel. 65 512 08 25 wew. 28  

lub 32, e-mail: hannagrabus@powiatkoscian.pl, bartekjankowski@powiatkoscian.pl 
 

Siedziba „Biura Rajdu” 
 

 Starostwo Powiatowe w Kościanie 

Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu 

 Al. Kościuszki 22 

 64-000 Kościan 

    

pon.     8.00 – 16.00 

   wt. – pt. 7.00 – 15.00   
 

pokój 117 (I piętro) 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE RAJDÓW 
 

18 września 2021 roku  

 

Kościan  (basen) – Widziszewo – Stara Przysieka Druga – Gniewowo – Wonieść – Jezierzyce – 

Chełkowo – Karmin – Popowo Wonieskie – Sulejewo – Górka Duchowna – Sierpowo – Stare 

Bojanowo (plac przy sali wiejskiej).  

 

Długość trasy rajdu: ok. 30 km  

 

Start godz. 9:30 z placu przy kościańskim basenie, ul. Nacławska 84 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Uczestnikiem rajdu rowerowego może być osoba, która spełni następujące warunki: 
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a) Udział w rajdzie rowerowym biorą osoby pełnoletnie. Osoby w wieku 16 – 18 lat 

mogą wziąć udział w rajdzie tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna 

prawnego wyrażona na specjalnej karcie zgłoszeniowej;  

 

b) Osoby w wieku do 16 lat mogą wziąć udział w rajdzie rowerowym, jadąc 

wyłącznie pod stałą opieką osoby dorosłej, która ukończyła 21 lat (wymagane 

jest także zgłoszenie przez rodzica lub opiekuna);  

 
c) Uczestnikiem rajdu może być każdy, komu pozwala na to ogólna kondycja 

fizyczna i zdrowie;  

 
d) W związku z sytuacją epidemiologiczną, udział w Rajdzie może wziąć osoba 

która nie jest chora, nie wykazuje objawów chorobowych, nie miała kontaktu  

z zakażonym koronawirusem i nie przebywa na kwarantannie;  

 

e) Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się 

z regulaminem oraz klauzula informacyjną. Regulamin i klauzula dostępne są na 

stronie internetowej organizatora. Można go otrzymać również w wersji 

wydrukowanej w Starostwie Powiatowym w Kościanie; 

 

f) Uczestnik wypełnia i podpisuje Kartę Zgłoszenia, co jest jednoznaczne  

z akceptacją Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych  

w celach związanych z organizacją i promocją Rajdu;  

 

g) Uczestnicy rajdu zgłaszają się osobiście w „Biurze Rajdu” pok.117 w Starostwie 

Powiatowym w Kościanie, al. T. Kościuszki 22, w godzinach urzędowania 

jednostki, za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu) lub mailowo 

(hannagrabus@powiatkoscian.pl, bartekjankowski@powiatkoscian.pl) do 15 

września 2021 roku.  

 
Osobom, które dokonają zgłoszenia w terminie wskazanym wyżej (decyduje data 

wpływu zgłoszenia do Starostwa) organizatorzy zapewniają wyżywienie. 

Organizatorzy nie gwarantują wyżywienia osobom, które zgłosiły się po terminie.  

 

h) Za trasę przejazdu zorganizowanych grup rowerowych w powiecie odpowiada 

Starostwo Powiatowe. Istnieje możliwość dotarcia na miejsce imprezy we 

własnym zakresie, w tym przypadku należy zaznaczyć to w karcie zgłoszenia. 

Droga powrotna z mety rajdu do domu odbywa się na własną 

odpowiedzialność; 

 
i) Załączniki do regulaminu stanowią (do pobrania w wersji elektronicznej): 

 
- karta zgłoszeniowa, 

- karta zgłoszeniowa dziecka,  

- klauzula informacyjna.  
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VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU 
 

1. Przestrzeganie Regulaminu Rajdu. 

2. Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który 

jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 

3. Rajd będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy 

rajdu muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie 

przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. 

4. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

5. Uczestnicy rajdu poruszają się w grupach. W skład każdej z grup wchodzi po dwóch 

opiekunów.  

6. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Nie dopuszczalne jest tarasowanie i ciągłe 

zmiany pozycji. 

7. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 

8. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią. 

9. W przypadku braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy z powodu awarii lub innej 

przyczyny, uczestnik zgłasza się do opiekunów swojej grupy. 

10. Zabrania się oddalania lub opuszczania rajdu bez uprzedniego powiadomienia jednego 

z opiekunów swojej grupy. 

11. 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 nie tarasując przejazdu innym uczestnikom. 

12. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę  

o środowisko naturalne. 

 

VII. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 
 

1. Organizator, wszystkie osoby z nim 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. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

imprezy. 

3. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 

organizator nie odpowiada.  

4. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki 

spowodowane przez uczestników rajdu w drodze powrotnej po zakończeniu rajdów. 

5. Udział w rajdach jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, 

niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z mety rajdu do 

domów. 
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VIII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW  
 

1. Wszyscy zapisani w terminie uczestnicy rajdu otrzymują: 

a) prawo udziału w rajdzie z wyznaczoną trasę; 

b) bezpłatny posiłek na mecie  

c) ubezpieczenie NNW; 

d) możliwość wygrania nagród rzeczowych w ewentualnych konkursach organizowanych 

podczas rajdu. 

 

IX. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
 

1. Uczestnicy winni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej 

trasie. 

2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie rajdu. 

3. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie rajdu. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność. 

2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez 

akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia 

prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub 

szkody związanej z rajdem. 

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

podczas pokonywania trasy zawodów oraz w przejeździe, w ramach rajdu rowerowego. 

4. Zaleca się jazdę w sztywnym kasku i kamizelce odblaskowej.  

5. W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. 

6. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu 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 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

8. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu, mogą być 

wykorzystywane przez organizatora, prasę, radio i telewizję. 

9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych 

decyzja organizatorów jest decyzja ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 

uczestników z jego przestrzegania. 

10. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu z powodów związanych  

z sytuacją epidemiczną.  


