
 
 
 
 

REGULAMIN  
XI  Pielgrzymki Rowerowej do Jodłówki 

1 maja 2022r. 
 

 
1. Organizatorem pielgrzymki, zwanej dalej rajdem jest Miejski Ośrodek Sportu                
i Rekreacji w Przeworsku. 
Patronat: Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel. 
Partnerzy rajdu:  
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, 
- Przeworskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Dobro Czyń”, 
- Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej Leliwa.  
 
2. Uczestnik dokonuje rejestracji w sposób wskazany przez organizatora: zapisy trwają 
do 29 kwietnia 2022r.do godz.15.30 poprzez adres mailowy:sport@mosirprzeworsk.pl 
lub telefonicznie: 16 307 40 46 (podając imię i nazwisko). 
 
3. Udział uczestnika w rajdzie, traktowany będzie przez organizatora, jako brak 
przeciwwskazań zdrowotnych do jazdy na rowerze w warunkach terenowych.  
 
4. Uczestnik rajdu odpowiedzialny jest za właściwy stan techniczny roweru oraz 
właściwe wyposażenie roweru: światła (przednie i tylne) oraz dzwonek. Organizator 
zaleca uczestnikom korzystanie z kasków rowerowych. 
 
5. Uczestnicy poruszają się w wyznaczonych grupach rowerowych, dwa rowery  
obok siebie, utrzymując właściwe odległości w grupie.  
 
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania Kierunkowych Grupy Rowerowej przez 
jej uczestników.  
 
7. Uczestnik wykonuje polecenia Kierunkowych Grup Rowerowych.  
 
8. Uczestnik zgłasza wszelkie problemy Kierunkowym Grup Rowerowych w tym  
pogorszenie się samopoczucia i zdrowia.  
 
9. Zabrania się przystępowania do rajdu uczestnikom będącym pod wpływem środków 
odurzających oraz alkoholu lub ich spożywania podczas trwania rajdu.  
 
10. Uczestnik rajdu bezwzględnie musi stosować  się do przepisów prawa o ruchu 
drogowym. 
 
11. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 15 lat, uczestniczą  w rajdzie pod opieką 
rodzica/opiekuna lub za jego zgodą. 
 
12. Udział w rajdzie jest bezpłatny.  
 
13. Ze względu na rekreacyjny charakter wydarzenia nie dopuszcza się  
współzawodnictwa na trasie.  
 
14. Uczestnik rajdu dokonuje ubezpieczenia NNW we własnym zakresie. 
 



15. W rajdzie może wziąć udział maksymalnie 150 uczestników (decyduje kolejność 
zgłoszeń).  
 
16. Organizator zapewnia:  
-napoje oraz posiłek regeneracyjny podczas trasy,  
-gorący posiłek w Jodłówce,  
-losowanie nagród wśród uczestników. 
-pojazd techniczny w trasie, na wypadek awarii roweru lub złego samopoczucia 
uczestnika. 
 
17.Przez dokonanie zgłoszenia, uczestnik oświadcza, iż akceptuje postanowienia 
zawarte w niniejszym regulaminie oraz bierze udział w nim na własną odpowiedzialność     
a tym samym zrzeka się odpowiedzialności organizatora z tytułu wypadków lub innych 
zdarzeń, będących następstwem działań własnych lub osób trzecich. 
 
 
Ramowy plan rajdu:  
 
8.30– zbiórka uczestników i wyjazd z parkingu przy ul. Kościelnej (parking przed 
Bazyliką pw. Ducha Świętego w Przeworsku), 
10.00 – postój na trasie, 
11:00 – msza święta w Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Jodłówce,  
12:00 – ciepły posiłek na placu Domu Pielgrzyma w Jodłówce, 
12:30 – zbiórka do puszki dla potrzebujących z Ukrainy oraz losowanie nagród wśród 
uczestników, 
13:00 – wyjazd z Jodłówki.  
 


