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Regulamin rajdu rowerowego 
 

„LISWARCIAŃSKIM SZLAKIEM ROWEROWYM” 

 
 

 

I. Cel rajdu 

1. Promocja „Liswarciańskiego Szlaku Rowerowego”. 

2. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru dorzecza Liswarty.               

3. Popularyzacja  turystyki rowerowej i aktywnego spędzania czasu. 
 

II. Organizacja rajdu 
 

1. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników. 

2. O udziale w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu. 

4. Dojazd na miejsce zbiórki  oraz powrót do domu po zakończeniu rajdu odbywa się we własnym 

zakresie uczestników. 
 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Rajd rowerowy jest imprezą turystyczno-krajoznawczą skierowaną do wszystkich miłośników 

aktywnego wypoczynku, turystyki rowerowej i osób chcących poznać atrakcje doliny Liswarty  

2. W rajdzie może uczestniczyć każdy chętny, który dokonał zgłoszenia, jednak nie więcej niż 30 

osób. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze LGD (pocztą, lub e-mailem).  

3. Osoby niepełnoletnie (nieposiadające uprawnień do samodzielnego poruszania się po drogach) 

mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób dorosłych. Przy dokonywaniu rejestracji uczestnik powinien 

mieć dowód tożsamości w celu weryfikacji daty urodzenia.  

4. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne. 

5. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.  
 

V. Termin rajdu 

Rajd odbędzie się  19 października 2014 roku.  

 

VI.  Trasa rajdu 

Rajd zostanie zorganizowany na trasie Liswarciańskiego Szlaku Rowerowego – ok. 60 km. 

Początek: Psary (gm. Woźniki) przy remizie OSP, o godz. 10.00 

Zakończenie: Krzepice, ok. godz. 17.00 
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VII. Obowiązki uczestników rajdu 

 Przestrzeganie regulamin rajdu. Dokonując zgłoszenia uczestnik, składa tym samym 

oświadczenie, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.  

 Stosowanie się do poleceń wydawanych przez  przewodnika (kierownika) rajdu.  

 Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 

 Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

 Posiadanie sprawnego roweru. 

 

VIII. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu 

1. Zapewnienie przewodnika prowadzącego rajd. 

2. Przekazanie mapy turystycznej oraz gadżetów promocyjnych dla każdego uczestnika  

3. Zapewnienie wyżywienia obejmującego przerwę kawową i obiadokolację. 

4. Zabezpieczenie transportu rowerów i uczestników przed rozpoczęciem rajdu z Krzepic do Psar  

 (do  miejsca startu)  oraz po zakończeniu rajdu. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Udział w rajdzie jest dobrowolny. 

2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a osoba niepełnoletni na 

odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. 

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas 

pokonywania trasy. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu 

oraz za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich.  

5. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane 

przez uczestników rajdu w których brali oni udział. 

6. Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniowa akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu. 

7. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada 

osobiście. 

8. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach 

zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. 

9. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu 

nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.  

10. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu 

wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie. 

 

 

 

 


