
REGULAMIN 
 

VIII JESIENNEGO RAJDU ROWEROWEGO 
 

09.10.2022r. 
 

1.Organizatorzy: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku. 

Przeworskie Koło Turystyki Rowerowej Leliwa, 

Patronat: Burmistrz Miasta Przeworsk dr Leszek Kisiel. 

2.Uczestnik dokonuje rejestracji w sposób poniżej wskazany przez organizatora do 

07.10 2022r. do godz.15.00. 

mailowo:sport@mosirprzeworsk.pl lub telefonicznie: 16 307 40 46. 

Zgłoszenie musi zawierać telefon kontaktowy uczestnika rajdu(na wypadek odwołania 
lub zmiany godz. rajdu). 
3. Przez dokonanie zgłoszenia uczestnik akceptuje postanowienia zawarte w regulaminie 

rajdu. 

4.Uczestnik startuje w rajdzie na własną odpowiedzialność oraz ubezpiecza się we 

własnym zakresie. 

5. Zgłoszenie do rajdu i udział w nim traktowane będzie jako brak przeciwwskazań 
do jazdy na rowerze w warunkach terenowych. 
6. Uczestnik rajdu odpowiedzialny jest za właściwy stan techniczny roweru oraz 

właściwe wyposażenie roweru: światła (przednie i tylne) oraz dzwonek. 

7. Uczestnicy poruszają się w wyznaczonych grupach rowerowych, dwa rowery 
obok siebie, utrzymując właściwe odległości w grupie. 
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania Kierunkowych Grupy Rowerowej przez 

jej uczestników. 

9. Uczestnik wykonuje polecenia Kierunkowych Grup Rowerowych 

10.Uczestnik zgłasza wszelkie problemy Kierunkowym Grup Rowerowych w tym 
pogorszenie się samopoczucia i zdrowia 
11.Zabrania się przystępowania do rajdu uczestnikom będącym pod wpływem 
środków odurzających oraz ich zażywania podczas trwania rajdu. 
12. Zabrania się przystępowania do rajdu uczestnikom będącym pod wpływem 

 alkoholu oraz spożywania alkoholu podczas trwania rajdu. 

13.Uczestnik rajdu bezwzględnie musi stosować się do postanowień Kodeksu Drogowego. 

14.Osobom niepełnoletnim zaleca się 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, będące następstwem działań własnych lub osób trzecich. 

18.Rozwiązanie rajdu następuje na mecie na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Turystyczno 

- Sportowego w Przeworsku. 

Organizatorzy zapewniają: 

-napój oraz posiłek regeneracyjny podczas trasy, 

-gorący posiłek na zakończenie rajdu, 

-losowanie nagród rzeczowych wśród uczestników. 


