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REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
1. Cel imprezy:
Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości, popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego 
wypoczynku na rowerach.
2. Nazwa imprezy:
Rodzinny Rajd niepodległościowy 
3. Organizatorzy:
Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu 
Kierownictwo Rajdu : 
Daniel Laszczak – 727 032 203, Michał Mamoń – 727 032 207 
4. Warunki uczestnictwa.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
• Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu.
• Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją 
posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach 
• Posiadanie sprawnego technicznie roweru. 
• Prawo do rajdu mają wszystkie osoby 

Osoby pomiędzy 14 - 17 rokiem życia mogą brać udział w Rajdzie  za pisemną zgodą rodziców lub 
prawnych opiekunów ( pisemna zgoda wypisana w miejscu zawodów)
Dzieci poniżej 14 roku życia biorą udział w Rajdzie pod opieką osoby pełnoletniej. 
Dzieci  nie posiadające kart rowerowych biorą udział w rajdzie tylko i wyłącznie pod opieką osoby 
pełnoletniej. 

Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest posiadanie przez uczestników kasków rowerowych!!!!

• Poruszania się po prawej stronie jezdni. 
• Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m. 
• Przy zjazdach nie należ rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez 
hamowanie. 
• Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami 
kolumny. 
• Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Nie dopuszczalne jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe 
zmiany pozycji. 
• Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego 
wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 
• Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub 
polanie. 
• Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, 
stwarzających zagrożenia, zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i posiłek. 
• Na wycieczkę należy zabrać: apteczkę, przybornik techniczny ( do napraw roweru), pompkę spinki 
łańcuchowe, samoprzylepne łatki gumowe, klej do gumy itp. 
• Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.
• Uczestnicy rajdu biorą udział na własną odpowiedzialność 

5. Przebieg rajdu rowerowego:
Rajd jest przeprowadzany na trasie 15 km , 6km to drogi gminne , 9 km to droga leśna 



6. Informacje dodatkowe:
Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną 
ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. Ze względu na warunki atmosferyczne rajd może być 
przełożony na inny termin.
7. Postanowienia prawne: 
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu nie przyjmują 
odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób 
trzecich.

Organizatorzy rajdu zapewniają uczestnikom :
 ciepły posiłek

 Każdy uczestnik otrzyma  odblaskowe opaski, oświetlenie rowerowe.

Trasa rajdu będzie oznaczona 

9.00 – 9.50 – zapisy uczestników rajdu – Plac Farski ul. Lędzińska 
Start rajdu będzie odbywać się na Placu Farskim o godzinie 10.00 w dniu 01.07.2018  będzie biegł ul. 
Sobieskiego, Zawiszy Czarnego, Zakole, Zamoście a następnie skierowany będzie na drogi leśne. 
Planowany powrót uczestników to godzina 12.00-12.30 
13.00 – losowanie nagród
13.30 – zakończenie imprezy 

Prawa i obowiązki rowerzysty: 
1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych, ale 
na tej drugiej drodze ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić miejsca pieszym,
2. W razie braku dróg, o których mowa, rowerzysta ma obowiązek jechać poboczem, a jeżeli nie jest to 
możliwe - jezdnią,
3. Nie wolno jechać rowerem:
a/ obok innego uczestnika ruchu,
b/ bez trzymania kierownicy przynajmniej jedną ręką,
c/ bez trzymania nóg na pedałach
4. Na przejeździe dla rowerzystów nie wolno wjeżdżać bezpośrednio przed jadący pojazd oraz zwalniać lub 
zatrzymywać się bez uzasadnionej przyczyny. 
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest możliwe, gdy:
a/ opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
b/ szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której pojazdy mogą jechać z prędkością większą niż 60 km/h 
wynosi co najmniej 2 m najmniej brak jest wydzielonej drogi dla rowerów 
Uwaga! Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę 
może osoba, która ukończyła 17 lat
5. Kierujący rowerem jest zobowiązany do wykonywania  wydawanych poleceń przez funkcjonariuszy Policji 
zabezpieczających trasę przejazdu!

Ustalenia końcowe : 
- rajd będzie zabezpieczany przez wykwalifikowaną opiekę medyczną
- zabezpieczenie rajdu będą wykonywać funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej w Lędzinach 
- Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na udostępnianie ich wizerunku w mediach lokalnych i 
społecznościowych
- Administratorem danych  osobowymi uczestników Rajdu Rowerowego będzie Komendant Powiatowy Policji
w Bieruniu


