
 

Regulamin Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej  

w ramach projektu ,,60+ przyjmuję to wyzwanie i raduję się życiem" 

Termin : 22 czerwiec 2019 r. 

Trasa 12 km w jedną stronę: 
Mokre-Wychody-Wierzchowiny-Wólka Wieprzecka-Kosobudy (Parafia Św. Andrzeja Boboli w 
Kosobudach) 
Program: 
10.00 - Start Biblioteka Publiczna Gminy Zamość Mokre 116 (obok  Lotniska Mokre)  
11.30 - przyjazd do Parafia Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach 
12.00 - ognisko z poczęstunkiem 
13.30 - konkurs z nagrodami 
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego 
15.30 - powrót 
 

Zgłoszenia uczestników pod nr tel. 606 673 423 do 14 czerwca 2019, liczba miejsc ograniczona. 

Wśród uczestników rajdu zostanie przeprowadzony konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. 

Udział w rajdzie bezpłatny. 

 

1. Warunki uczestnictwa : 

a) uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo 

podporządkowuje się decyzjom Organizatora Rajdu, 

b) uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Drogowego, 

c) osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział w Rajdzie tylko pod opieką osoby 

dorosłej, dzieci/młodzież od 13-tego do 18-tego roku życia za potwierdzoną pisemną zgodą 

opiekunów prawnych, 

d) posiadanie sprawnego technicznie roweru, 

e) uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie, 

f) uczestnicy Rajdu startują na własną odpowiedzialność, 

g) każdy z uczestników powinien posiadać  kask ochronny we własnym zakresie, 

h) nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie  

z Rajdu, 

i) udział w Rajdzie jest bezpłatny. 

 

2. Sprawy organizacyjne Rajdu: 

a) jadąc należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m, 



b) w trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy 

zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania, 

c) przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo przeprowadzając rower, 

d) należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych, 

e) podczas postoju nie należy tarasować drogi,  każde zatrzymanie powinno odbyć się poza jezdnią, 

na parkingu, łące lub polanie, 

f) w czasie postoju nie należy oddalać się od grupy, 

g) organizator zapewnia opiekę medyczną, 

h) organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe 

i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu, 

i) organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane 

przez uczestników rajdu, 

j) organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód 

na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników, 

k) rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej, nie ma w nim rywalizacji sportowej. 

 

3. 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. 

h)Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru (samochód serwisowy) 

 

4. Wśród uczestników rajdu zostanie przeprowadzony konkurs z nagrodami. 

5. Postanowienia końcowe: 

a) organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie, 

b) każdy Uczestnik Rajdu Rowerowego wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacjach  

z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora. 

c) udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego Regulaminu. 


