
REGULAMIN XXXII RODZINNEGO RAJDU 

ROWEROWEGO 

28.08.2022 

1. Cel rajdu. Popularyzacja turystyki rowerowej wśród społeczeństwa, integracja 

rodzin. Poznanie nowych zakątków Czechowic-Dziedzic i okolicy. Doskonalenie 

współdziałania  w grupie.  Poznanie zasad ruchu drogowego.  

2. Organizator. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach. 

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach. 

3. Termin rajdu. 28.08.2022 

4. Rozpoczęcie – godz. 9.30 

5. Trasa rajdu.  

Start: Stadion Zabrzeg, ul. Stadionowa 30 

I Etap 

Jedziemy ulicami: Stadionową, Sikorskiego, Miliardowicką, Powstańców Śląskich,  Pod 

Lasem, Nowy Świat, Długą, Nad Potokiem, Ks. Kunza, Zarzeczną, Nadbrzeżną, Woźniacką, 

Czyża, Ks. Kunza, Olchową, Niską, Podlasek, Młynarską, Rolników, przez rondo na            

ul. Wapiennicką – półmetek- boisko piłkarskie w Ligocie 

II Etap: 

Start: Boisko piłkarskie LKS Ligota 

Jedziemy ulicami: Woleńską, Bielską, Zawodzie, Zajęczą, Potoczną, Mazańcowicka, 

Zaplecze, Zajęczą, Wodną, Chałupniczą, Legionów, Mickiewicza, Niepodległości, 

Słowackiego, Sienkiewicza- meta- Park Miejski 

6.  Zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są w recepcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 145  

od 16.08.2022 do 19.08.2022 w godzinach od 7.00 do 15.00,  

od 22.08- 24.08.2022- godz. 7.00-15.00,  

od 25-26.08.2022- 7.00-18.00  

oraz 27.08.2022- 7.00-13.00 

 

 



Uwaga! 

W związku ze startem rajdu z Zabrzega Organizator nie dokonuje zapisów w dniu 

imprezy   tj: 28.08.2022 

7. Warunki uczestnictwa w rajdzie. 

a) Rajd ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych osób. 

b) Przed rozpoczęciem należy zadbać o stan techniczny swojego roweru. 

c) Dzieci i młodzież do 18 roku życia zapisują rodzice a w przypadku samodzielnego 

udziału w Rajdzie muszą  złożyć pisemną zgodę na ich udział w imprezie. Dzieci 

poniżej 10 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub 

opiekuna. 

d) W związku z poruszaniem się po drodze należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 

ruchu drogowego, nie ścigać się i zachowywać ostrożność – rajd nie jest wyścigiem, 

więc ściganie jest zabronione. 

e) Opłata startowa dla każdego wynosi 25 zł – w ramach opłaty startowej organizator 

zapewnia: koszulkę, regulamin rajdu, talon na posiłek, obsługę techniczną ( serwis) , 

obsługę medyczną , ubezpieczenie NNW  i nagrody w konkursie. 

f) Uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem: imienia i 

nazwiska, numeru telefonu oraz zapoznać się z regulaminem rajdu. 

 

Podczas Rajdu zapewniamy serwis rowerowy ( tj. usługę, za wymienione części płaci 

uczestnik). 

8. Obowiązki uczestników. 

a) Przestrzeganie regulaminu Rajdu. Uczestnik zobowiązany jest do jazdy w koszulce 

wydanej przez organizatora w trakcie zapisów. 

b) Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez 

nieletnich uczestników Rajdu, wobec których jest ona wymagana. 

c) Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zaleca się  posiadanie kasku rowerowego. 

d) Nie należy rozpędzać roweru przy zjazdach, nie wolno wyprzedzać, należy 

kontrolować prędkość hamując. 

e) Należy jechać równo w szyku. Niedopuszczalne jest zajeżdżanie drogi, jazda 

równoległa  i ciągłe zmiany pozycji. 



f) Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 

9. Informacje dodatkowe. 

Uczestnikom Rajdu organizator zapewnia pomoc medyczną oraz serwis rowerowy. 

Rajd odbywać się będzie przy ograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować 

szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wziąć pod uwagę stan techniczny dróg 

na terenie miasta i gminy. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników. 

Uczestnicy Rajdu będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają posiłek na mecie Rajdu. 

Osoby nie mogące kontynuować jazdy w tempie rajdu będą zobowiązane do poruszania 

się w ruchu ulicznym na własną odpowiedzialność zgodnie z zasadami prawa o ruchu 

drogowym. 

Na półmetku Rajdu uczestnicy będą mieli czas na krótki odpoczynek- napicie się napoju, 

skorzystanie z toalety. 

10. Postanowienia  końcowe. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników. 

Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu 

planowanej imprezy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu. 

Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie 

Rajdu zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

 


