
Regulamin V Wiosennego Rajdu Rowerowego
27 kwietnia 2019

1.Organizatorem V Wiosennego Rajdu Rowerowego w dniu 27 kwietnia 2019 r. jest 
Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Przeworsku,  natomiast  współorganizatorem
Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej Leliwa oraz Rzeszowskie Towarzystwo Rowerowe.
2. Uczestnik dokonuje rejestracji w sposób wskazany przez organizatora: zapisy
trwają do 24 kwietnia 2019 r. wysyłając zgłoszenie na adres mailowy:
sport@mosirprzeworsk.pl lub telefonicznie: 607-250-797.
3. Przez dokonanie zgłoszenia uczestnik akceptuje postanowienia zawarte 
w regulaminie rajdu.
4.Osoba zgłaszająca się jako uczestnik rajdu zobowiązana jest do indywidualnych 
konsultacji lekarskich dopuszczających do udziału w imprezie związanej z wysiłkiem 
fizycznym. Zgłoszenie do rajdu traktowane będzie przez organizatora jako dopuszczenie 
uczestnika przez lekarza do udziału w rajdzie, bez przeciwwskazań 
do jazdy na rowerze w trudnych warunkach terenowych.
5. Uczestnik rajdu odpowiedzialny jest za właściwy stan techniczny roweru 
oraz właściwe wyposażenie roweru: światła (przednie i tylne) oraz dzwonek.
6. Uczestnicy poruszają się w wyznaczonych grupach rowerowych, dwa rowery
obok siebie, utrzymując właściwe odległości w grupie.
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania Kierunkowych Grupy Rowerowej przez 
jej uczestników.
8. Uczestnik wykonuje polecenia Kierunkowych Grup Rowerowych.
9. Uczestnik zgłasza wszelkie problemy Kierunkowym Grup Rowerowych w tym
pogorszenie się samopoczucia i zdrowia.
10. Zabrania się przystępowania do rajdu uczestnikom będącym pod wpływem
środków odurzających oraz ich zażywania podczas trwania rajdu.
11. Zabrania się przystępowania do rajdu uczestnikom będącym w stanie
upojenia alkoholowego oraz spożywania alkoholu podczas trwania rajdu.
12. Uczestnik rajdu stosuje się do postanowień Kodeksu Drogowego.
13. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat muszą przedstawić pisemną
zgodę rodziców lub opiekuna prawnego.
14. Osoby poniżej 15 - go roku życia mogą wziąć udział w rajdzie pod opieką rodzica lub 
opiekuna.
15. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
16. Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu rowerowego nie dopuszcza się
współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia
losowe podczas rajdu. Uczestnik startuje w rajdzie na własną odpowiedzialność oraz 
ubezpiecza się we własnym zakresie.
18. Rozwiązanie rajdu następuje na mecie na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Turystyczno 
– Sportowego w Przeworsku.
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