
Regulamin Rajdu Rowerowego i Konnego
Szlakami Gminny Kawęczyn 

20.07.2019 r.

1. Cel imprezy:
a) Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku,
b) Promocja walorów turystyczno — krajoznawczych Gminy Kawęczyn,
c) Upowszechnianie wiedzy o szlakach i ścieżkach rowerowych Gminy Kawęczyn,
d) Stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji,
e) Integracja środowisk społecznych Gminy Kawęczyn.

2. Termin Rajdu 20 lipca 2019 r. tj. sobota Start:
- rajd rowerowy godz. 15:00
- rajd konny godz. 16:00.

3. Organizatorem Rajdu Rowerowego Szlakami Gminy Kawęczyn  jest Urząd Gminy 
Kawęczyn, Kawęczyn 48 62 — 704 Kawęczyn
Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju :
- Funkcje kierownika rajdu rowerowego pełni Marta Wojtczak tel: 63 288 59 29
- Funkcje kierownika rajdu konnego pełni Ewa Frątczak tel: 63 288 59 29

Biuro Rajdu: Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn pokój nr 19 
tel: 63 288 59 29 ( W dniu Rajdu Namiot Gminy Kawęczyn na placu przy Urzędzie Gminy 
Kawęczyn od godziny. 14:00 )

4. Warunki uczestnictwa:
a) Uczestnik zobowiązany jest  do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo
podporządkowuje się decyzjom Organizatora Rajdu,
b) Uczestnik  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  Regulaminu  oraz  podpisania
oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem ( zał. nr 1 i zał. nr 2),
c) Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po
drogach,
d) Osoby niepełnoletnie  mogą brać udział  w Rajdzie  tylko  pod opieką  osoby dorosłej,
muszą posiadać karty rowerowe,
e) Posiadanie  sprawnego  technicznie  roweru,  wyposażony  zgodnie  z  obowiązującym
przepisami.
f) Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie,
g) Uczestnicy Rajdu startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni biorą
udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.
h) Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych,
i) Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru,
j) Nieprzestrzeganie  regulaminu  rajdu  oraz  samowolna  zmiana  trasy  rajdu  powodują
wykluczeniu z Rajdu,
k) Udział w Rajdzie jest bezpłatny.



l) Uczestnicy  Rajdu  nie  mogą  być  pod  wpływem  alkoholu,  ani  jakichkolwiek  innych
środków odurzających.
5. Sprawy organizacyjne Rajdu
a) Uczestnicy Rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
b) Przy  przekraczaniu  jezdni  (drogi)  służby  porządkowe  zabezpieczają  przejście,
zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę,
c) Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami co najmniej 5 m, a przy
zjazdach 10 m,
d) W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na
drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania,
e) Przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo przeprowadzając rower,
f) Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów,
g) Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych
turystów,
h) Podczas  postoju  nie  należy tarasować  drogi.  Każde zatrzymanie  powinno odbyć  się
poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
i) W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy,
j) Organizator zapewnia opiekę medyczną,
k) Organizator  nie  bierze  na  siebie  odpowiedzialności  za  rzeczy  zagubione,  szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu,
l) Organizator  nie  bierze  żadnej  odpowiedzialności  za ewentualne  kolizje  lub wypadki
spowodowane przez uczestników rajdu,
m) Organizator  Rajdu  nie  ponosi  odpowiedzialności  prawnej  i  cywilnej,  w  zakresie
poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników,
n) Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej.

6. Na trasie zabrania się:
a) Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
b) Zaśmiecenia trasy Rajdu oraz miejsc przyległych,
c) Niszczenia przyrody,
d) Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
e) Używania szklanych pojemników, butelek, itp.,
f) Głośnego zachowywania się,
g) Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

7. Trasa:
7.1 Rajdu rowerowego: Kawęczyn — Marianów- Siewieruszki Wielkie — Milejów- 
Tokary- Okręglica- Gozdów – Młyn- Żdzary Krzyżówka – Marcjanów – Nowy Świat- 
Kawęczyn ( 30 km)
7.2 Rajdu konnego: Kawęczyn - Ciemień — Dzierżbotki - Nowy Czachulec - Skarżyn- 

Nowy Świat — Kawęczyn ( 15 km)

8. Informacje dodatkowe:
a) Organizator  zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na
warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków,
b) W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator Rajdu,



c) Przed  Rajdem  przeprowadzona  zostanie  rejestracja  uczestników.  Karty  osób
zarejestrowanych Wzór karty rejestracyjnej do pobrania na stronie  www.kaweczyn.pl oraz
przed startem 20 lipca 2019 r. od godziny 14:00 na Placu przy Urzędzie Gminy Kawęczyn.
d) Maksymalna liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 150 osób,
e) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie,
f) Każdy Uczestnik Rajdu Rowerowego wyraża zgodę na publikację  jego wizerunku w
relacjach  z  imprezy  zamieszczonych  w  mediach  oraz  materiałach  promocyjnych
Organizatora.
g) Udział  w  Rajdzie  jest  równoznaczny  z  zapoznaniem  i  akceptacją  niniejszego
Regulaminu.
h) Na zakończenie Rajdu organizator przewidział  dla wszystkich uczestników ognisko i
grilla.

http://www.kaweczyn.pl/


Załącznik 1 do Regulaminu Rajdu
Rowerowego - Konnego Szlakami

Gminy Kawęczyn

Oświadczenie uczestnika 
Rajdów Rowerowego  - Konnego

 Szlakami  Gminy Kawęczyn
Termin Rajdu: 20 lipca 2019 r.

Oświadczam, że nie ma u mnie żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które mogą utrudniać lub
uniemożliwić mój udział w rajdzie.

Oświadczam iż zdjęcia, nagrania filmowe z moją osobą, mogą być wykorzystane przez prasę, radio i
telewizję oraz organizatora do celów promocyjnych na wszystkich polach eksploatacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 25
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ). Swoim podpisem zapewniam, że
zapoznałem  /-am/  się  ze  wszystkimi  warunkami  Regulaminu  rajdu  i  wypełniłem  oświadczenie
zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Przez powyższe oświadczenie - ZRZEKAM SIĘ prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od
Organizatora lub jego Zleceniobiorców, w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem, na który
świadomie ZAPISUJĘ SIĘ i AKCEPTUJĘ REGULAMIN.

1. Imię i nazwisko: uczestnika.................................................................

2. PESEL / Seria i nr dowodu osobistego................................................

3. Adres zamieszkania.............................................................................
4. Osoba pełnoletnia tak/nie
5. Kontakt do osoby w przypadku awarii / wypadku itp............................................................

….......................................................................................................................................................

6. Data i podpis uczestnika........................................................

https://sip.lex.pl/%23/act/18722262/2381788?keyword=o%20ochronie%20danych%20osobowych&cm=SFIRST


Załącznik 2 do Regulaminu Rajdu
Rowerowego/Konnego  Szlakami  Gminy

Kawęczyn 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Rajdzie
Rowerowego - Konnego Szlakami Gminy Kawęczyn 

Termin Rajdu: 20 lipca 2019 r.

1. Imię i nazwisko rodzica: ................................................................................
2. PESEL / Seria i nr dowodu osobistego: .........................................................
3. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) ........................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................?

PESEL.......................................................................na  udział  w  Rajdzie  Rowerowym  –
Konnym  Szlakami  gminny  Kaweczyn,  który  odbędzie  się  20  lipca  2019  r.,  którego
organizatorem jest Urząd Gminy w Kawęczynie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udziału w Rajdzie Rowerowym - Konnym
Szlakami Gminy Kaweczyn organizowanym przez Urząd Gminy w Kawęczynie i przyjmuję
jego zapisy do wiadomości i do stosowania.

Data i podpis


