
REGULAMIN I RAJDU ROWEROWEGO RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

I. Cele rajdu

 1. Popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 

 2. Promowanie aktywnego spędzania czasu.

 3. Rozwijanie turystyki rowerowej.

 4. Integracja społeczności szkolnej.

 5.Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad
    bezpiecznej jazdy na rowerze.

II. Organizator rajdu

Rada  Rodziców Zespołu  Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształcących  im.  gen.  dr.  Romana
Abrahama we Wrześni

III. Termin rajdu

17.06.2018r. (niedziela)

Początek rajdu: 9.30

Zakończenie rajdu: 11.30

IV. Warunki uczestnictwa

1. W rajdzie biorą udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania. 

2.  Osoba,  która  zadeklarowała  opiekę  nad  niepełnoletnim  uczestnikiem  rajdu  musi  być
uczestnikiem rajdu. 

3. Zgłoszenia imienne udziału w rajdzie oraz wpisowe wynoszące 10 zł przyjmowane będą 
do  8  czerwca  2018r.  w  szkole  (sala  13,  bud.  A)  lub  w  formie  elektronicznej  (przelew
bankowy na konto 32 9681 0002 0000 1962 3000 0010 z dopiskiem RAJD ROWEROWY)

4. Po uiszczeniu wpisowego uczestnik rajdu otrzymuje dowód wpłaty.

5. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą napoje, ewentualnie koce lub maty piknikowe.

V. Trasa rajdu

Września – Psary Polskie – Nowy Folwark –– Marzenin – Noskowo - Radomice 

1.  Zbiórka  uczestników:  teren  Zespołu  Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształcących
im. gen.  dr.  Romana Abrahama we Wrześni,  ul.  Kaliska  2a,  62-300 Września,  najpóźniej
o godz. 9.20.
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2.  Indywidualny powrót do domu uczestników rajdu. 

VI. Organizacja rajdu

Rajd  rowerowy odbywać  będzie  się  przy  nieograniczonym ruchu  drogowym,  w  związku
z  powyższym  uczestnicy  powinni  zachować  szczególną  ostrożność  i  znać  zasady  ruchu
drogowego. Uczestnik rajdu zobowiązuje się do: 

• posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;

• przestrzegania obowiązków uczestnika rajdu (ze względu na rekreacyjny charakter
rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na jego trasie); 

• posiadania przez osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia karty rowerowej;
• poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego;
• nieblokowania drogi podczas postoju.

Liczba  rowerów  jadących  w  jednej  kolumnie  nie  może  przekraczać  15.  Podczas  jazdy
w kolumnie  należy zachować  min.  200  m odległości  pomiędzy poszczególnymi  grupami
kolumny. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości
innych  uczestników.  Przy  zachowaniu  ostrożności,  należy  jechać  równo  i  spokojnie  
w  szyku.  Przy  zjazdach  nie  należy  rozpędzać  roweru,  należy  kontrolować  szybkość
i  hamowanie,   każdy  manewr  na  drodze  musi  być  przeprowadzony  z  upewnieniem  się
o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
Postoje  należy  organizować  w  miejscach  niekolidujących  z  trasą  przejazdu  innych
uczestników.  Uczestnicy  rajdu  powinni  być  ubrani  w  sposób  odpowiedni  do  warunków
atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.  

Na trasie rajdu zabrania się: 

• spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających;
• zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych;
• niszczenia przyrody;
• zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora. 

VII. Odpowiedzialność organizatora

• Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną
odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie;

• Organizator  nie  przyjmuje  odpowiedzialności  za  wypadki  i  szkody  wynikłe  
w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich, 

• Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków;
• Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym

zakresie;
• Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy  zgubione  podczas  imprezy  

i za szkody wyrządzone przez uczestników;
• Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników;
• Organizator przewiduje poczęstunek po zakończeniu rajdu.

VIII. Postanowienia końcowe 
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1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację swoich wizerunków 
w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych
organizatora i szkoły.

2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

4. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.  

6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 
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