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REGULAMIN 

RAJDU ROWEROWEGO POD HASŁEM ”Vivat 3 maja” 

 

Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. 

 

1. Cel rajdu 

1.1. Wspólne świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

1.2. Integracja lokalnej społeczności. 

1.3. Propagowanie turystyki rowerowej, aktywności oraz poznawanie historii Kurpiów Białych. 

 

2. Termin 

2.1. Start godz. 13.00 w dniu 03.05.2018, z parkingu przed szkołą w Leszczydole Nowinach. 

2.2. Przejazd wyznaczoną trasą 13.00 – 16.00. 

2.3. Powrót do Leszczydołu Nowin na teren Nadleśnictwa. 

2.4. Ognisko i piknik rodzinny godz. 16.00. 

2.5. Zakończenie Rajdu godz. 20.00. 

 

3. Warunki uczestnictwa.  

3.1. `Uczestnikiem Rajdu może zostać osoba, która dokonała wcześniejszego zgłoszenia oraz 

zapoznała się z Regulaminem. 

3.2. Osoba zgłaszająca kilka osób przejmuję za nie odpowiedzialność. 

3.3. Osoby poniżej 16 roku życia mogą zostać uczestnikiem rajdu tylko pod opieką osoby 

dorosłej. 

3.4. Charakter rajdu jest wyłącznie turystyczno-rekreacyjny. Zabronione są wszelkiego rodzaju 

wyścigi, niebezpieczne współzawodnictwo oraz inne zachowanie niezgodne z charakterem 

rajdu. 

3.5. Uczestnicy rajdu powinni posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu poruszania 

się po drogach publicznych oraz być odpowiednio wyposażeni w sprzęt ochronny. 

3.6. Uczestnicy rajdu powinni poruszać się prawą stroną każdego rodzaju jezdni oraz 

przestrzegać zasad i przepisów Ruchu Drogowego.  

3.7. Organizator może wykorzystywać zdjęcia i filmy z moim wizerunkiem zrobione w trakcie 

trwania rajdu do własnych celów związanych z dokumentowaniem przebiegu imprezy. 
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3.8. Organizator oraz jego współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, 

rzeczowe i finansowe powstałe w trakcie trwania imprezy. 

3.9. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność oraz ubezpieczają się we 

własnym zakresie. 

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone w 

trakcie trwania rajdu. 

4.1. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia 

prawnego w przypadku wypadku, uszczerbku na zdrowiu i innych sytuacji, które mogły 

wystąpić w trakcie trwania rajdu. 

4.2. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu Rajdu należy do organizatora. W sprawach 

spornych decyzja organizatora jest ostateczna. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia 

uczestnika z obowiązku jego przestrzegania. 

4.3. Lista uczestników rajdu jest załącznikiem do regulaminu. 

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia  

WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ 

 

 


