
 

Regulamin imprezy rekreacyjno-sportowej 

Nawigacyjny Rajd Rowerowy. 
 

1. Organizator:  

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska”.  
 

2. Nazwa imprezy 
Nawigacyjny Rajd Rowerowy. 

 

2. Cele i zadania imprezy:  

1. Promowanie walorów przyrodniczych i historycznych Gminy Pasłęk. 

2. Promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. 

3. Integracja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

3. Miejsce i termin imprezy: 

1. Termin: niedziela 8 października 2017 roku.  

2. Odprawa przed startem, sprawdzenie listy osób zgłoszonych do udziału w 

Rajdzie – godz. 13.30 – parking przy dużej sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Pasłęku na ul. Sprzymierzonych. 

3. Start pierwszego uczestnika rajdu o godz. 14.00. 

4. Trasa rajdu – Pasłęk - Aniołowo, ścieżkami rowerowymi oraz drogami 

gruntowymi, okolice Marianki i Leszczyny.  

5. Długość trasy Organizator przewiduje na około 15 km. 

4. Warunki uczestnictwa:  
1. Organizatorzy przewidują udział uczestników Rajdu w grupach 2-5 osobowych; 

2. Uczestnicy Rajdu  

Uczestnikiem Rajdu może być osoba, która spełni następujące warunki: 

a) w rajdzie rowerowym i wyścigu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, a osoby  

niepełnoletnie mogą wziąć udział tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna 

prawnego, osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie będąc pod opieką osoby 

pełnoletniej wskazanej w oświadczeniu; 

b) każdy uczestnik przed startem w Rajdzie ma obowiązek zapoznać się           z 

Regulaminem; Regulamin będzie dostępny do wglądu u organizatorów, oraz będzie 

dostępny w mediach jako załącznik przy ogłoszeniach o rajdzie; 

c) uczestnik wypełnia i podpisuje Kartę Zgłoszenia; 

d) zgłoszenia (osobiście lub drogą mailową) przyjmuje się do dnia 7 października 

2017 r.; adres do korespondencji: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej 



„Kuźnia Pruska” ul. Wiosenna 8, 14-400 Pasłęk z dopiskiem „Zgłoszenie na Rajd 

nawigacyjny”; e-mail: swal.paslek@gmail.com; 

e) załącznikami do regulaminu są: (do pobrania w wersji elektronicznej): 

- karta zgłoszeniowa, 

- oświadczenie. 

 

5. Obowiązki uczestnika rajdu  
1. Przestrzeganie Regulaminu Rajdu i obowiązkowe podporządkowanie się decyzjom 

Organizatora rajdu.  

2. Posiadanie dokumentu tożsamości oraz telefonu komórkowego, którego numer 

każdy z uczestników będzie zobowiązany udostępnić Organizatorom  przed startem w 

Rajdzie.  

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

uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się 

bezwzględnie przestrzegać przepisy o ruchu drogowym. 

4. Poruszanie się po prawej stronie jezdni, w odległości 30–50 cm od krawędzi drogi. 

5. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalne jest tarasowanie 

wyznaczonej trasy oraz gwałtowne zmiany toru jazdy. 

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

możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej 

zasygnalizowany. 

7. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji 

na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.  

8. Wskazane jest posiadanie aparatu fotograficznego.  

9. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza 

jezdnią. 

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

innej przyczyny, uczestnik zgłasza ten fakt  w najbliższym punkcie kontrolnym lub 

telefonicznie Organizatorowi. 

11. Zabrania się oddalania lub opuszczania rajdu bez uprzedniego powiadomienia 

Organizatora. 

12. Uczestnicy rajdu biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny pojazdów, 

wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą 

odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu nie tarasując przejazdu innym 

uczestnikom. Wskazane jest zabranie na trasę przybornika technicznego (np. do 

napraw roweru), tj.: pompkę, spinki łańcuchowe, samoprzylepne łatki gumowe, klej 

do gumy itp.  

13. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu, szczególną troskę o 

środowisko naturalne i o nie poruszanie się poza wyznaczona trasą.  

14. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ppoż.  

15. Udzielanie pomocy innym uczestnikom oraz koleżeńskie i kulturalne zachowanie 

się.  

16. W dniu imprezy o godz. 13.30  wszyscy uczestnicy rajdu są zobowiązani stawić 

się w wyznaczonym punkcie startowym.  

17. Każdy uczestnik powinien posiadać ubranie dostosowane do aury.  

18. Prosimy nie zabierać ze sobą szklanych i ostrych przedmiotów.  

19. Na całej trasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia.  

mailto:kreolia@wp.pl


20. W rajdzie obowiązuje bezwzględny zakaz udziału dla osób pod wpływem alkoholu 

i innych środków odurzających, a także zakaz spożywania ich na trasie rajdu. 

 

6. Organizator zapewnia:  

1. Ubezpieczenie zawodników Rajdu. 

2. Zabezpieczenie imprezy przez wolontariuszy Stowarzyszenia Wspierania 

Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska”. 

3. Opiekę medyczną na trasie rajdu. 

4. Pomoc nawigacyjno – techniczną. 

5. Bezpłatny posiłek. 

6. 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. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w 

trakcie imprezy. 

8. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób 

trzecich organizator nie odpowiada. 

9. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje    i 

wypadki spowodowane przez uczestników rajdu i konkursach rowerowych, w 

których brali oni udział. 

10.Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z mety 

rajdu do domów. 

7. Świadczenia dla Uczestników Rajdu  
1. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują: 

a) prawo udziału w rajdzie, mapkę oraz numer startowy; 

b) talon (na mecie) na bezpłatny posiłek; 

c) ubezpieczenie NNW; 

d) numer telefonu do kontaktu z Organizatorem w trakcie trwania rajdu 

Ponadto Organizatorzy przewidują:   

- Dyplomy i nagrody za zajęcia I, II i III miejsca. 

- Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale za udział w Rajdzie. 

8. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania rajdu z przyczyn 

niezależnych od siebie. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego rozdysponowania nagród.    

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.  

4. Zobowiązuje się  uczestników do przestrzegania niniejszego regulaminu. W 

sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzja ostateczną. 

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.  

5.  Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia, które powstały na 

skutek złamania zasad regulaminu. 



6. 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. 

7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy zawodów oraz                    w 

przejeździe, w ramach rajdu. 

8.  Zaleca się jazdę w sztywnym kasku.  

9. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa 

uczestnik odpowiada osobiście.  

10. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich 

wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz 

materiałach promocyjnych organizatora.   

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

wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję. 

UWAGA !!! Rajd nie jest wydarzeniem, w którym zawodnicy mają TYLKO uzyskać, 

jak najlepszy  czas. Na trasie rajdu na uczestników czekają dodatkowo zadania do 

wykonania. Rajd jest okazją do poznania zakątków gminy Pasłęk, do towarzyskiego 

spotkania, nawiązania nowych znajomości wśród osób, które preferują aktywną formę 

spędzania wolnego czasu na łonie natury.   

Kontakt telefoniczny z Organizatorem - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 

Lokalnej „Kuźnia Pruska” : 781 993 439.  

                                                    

 

                   Rajd jest współfinansowany ze środków Gminy Pasłęk. 


