
  
 
 

                                                                       

 

REGULAMIN  

 POLSKO-CZESKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 

1. Cel imprezy 

a) Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego 

wypoczynku; 

b) Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Rudnik Rudnika i Kończyc 

Wielkich;  

c) Integracja środowisk społecznych 

 

2. Organizator 

a) Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, ul. Główna 37 

b) Urząd Gminy w Hażlachu, ul. Główna 57 

c) Sołtys Rudnika wraz z Radą Sołecką   

 

3. Termin Rajdu 

08 lipca 2017 r.  

Start o godz.: 15:00 – Rudnik, wiata 

 

4. Zgłoszenia 

a) Biuro Rajdu znajduje się pod wiatą przy OSP Rudnik i będzie czynne 

08.07.2017 r. od 13:30. 

b) Zapisy do udziału w Rajdzie przyjmowane są do 12 czerwca w Powszechnej 

Szkole Podstawowej w Rudniku (ul. Szkolna 1, 33 856-98-46) oraz u sołtysa 

Rudnika, Zdzisława Jarosza (tel. 505-805-551). 

c) Udział w Czesko-Polskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym jest bezpłatny.  

d) Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna 

prawnego na udział w Rajdzie. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć 

udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

5. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:  

a) przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz podporządkowania się decyzjom 

Organizatorów;  

b) posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach;  

c) posiadania technicznie sprawnego roweru, wyposażonego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami;  

d) poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego;  



  
 
 

                                                                       

e) zachowania charakteru rekreacyjnego Rajdu i nieorganizowania 

współzawodnictwa sportowego, w tym wyścigów;  

f) nieprzestrzeganie regulaminu powoduje wykluczenie z Rajdu. 

 

6. Zasady przejazdu: 

a) Rajd ma charakter otwarty.  

b) Wskazane jest posiadanie kamizelki odblaskowej oraz kasku.  

c) Uczestnicy Rajdu jadą w 15-osobowych grupach.  

d) W każdej grupie jedzie strażak, którego nie wolno wyprzedzać.  

e) Trasa rodzinna biegnie następującymi ulicami: Centralna, Leśna, Nowa, 

Centralna.  

f) Trasa terenowa Rudnik-Kończyce Wielkie biegnie następującymi ulicami: 

Centralna, Główna, Brzozowa, Ścieżka hr. Gabrieli Thun-Hohenstein, 

Zamkowa, Brzozowa, Główna, Centralna.  

g) Uczestnicy trasy terenowej po dojeździe do drogi wojewódzkiej DW 934 

schodzą z rowerów i w asyście strażaków przechodzą przez DW 934, po czym 

wsiadają na rower i jadą dalej.  

h) Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.  

 

7. Informacje dodatkowe:  

a) Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy 

muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.  

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez 

Uczestników.  

c) Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych 

osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe tylko dla celów Rajdu i nie 

udostępnia ich osobom trzecim. Zawodnik zgłaszając się zgadza się na 

wykorzystanie jego danych osobowych do celów Rajdu.  

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy 

i za szkody wyrządzone przez uczestników.  

e) Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących 

przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.  

f) Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach 

Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i 

budżetu państwa. 

 


