
                           
 

Regulamin X Rajdu Rowerowego  
„Odjazdowy Bibliotekarz” 

      25.06.2022 r. 
  

Rejestracja do dnia 21.06.2022 r.(wtorek) do godz. 15.00.  
Start – 25.06.2022 r. (sobota) godz.10.00  
Zbiórka – 25.06.2022 r. (sobota) godz.9.30  
 

 

1. Cele  imprezy: 
 

* promowanie bibliotek i czytelnictwa, 

* kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu bibliotekarza, 

* popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, 

* integracja środowisk społecznych. 

 
2. Termin Rajdu  
 

25 czerwca 2022 r. - sobota - Start o godz. 10.00  

– miejsce zbiórki: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu, ul. Nowowiejska 15 

(za Pałacem). 

 

3. Organizatorzy: 

 
Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu 

Urząd Gminy Kaźmierz 

 

4. Warunki uczestnictwa: 
 

a) uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo 

podporządkowuje się decyzjom Organizatora Rajdu, 

b) Uczestnicy Rajdu posiadają niezbędną wiedzę i umiejętność poruszania się po drogach, 



c) osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie tylko pod opieką osoby 

dorosłej,  

d) posiadanie sprawnego technicznie roweru, 

e) uczestników  Rajdu ubezpiecza Organizator Rajdu, 

f) uczestnicy Rajdu Rowerowego startują na własną odpowiedzialność, 

g) nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana trasy Rajdu powodują 

wykluczeniu z Rajdu, 

h) Wpisowe od osoby - 20 zł. (dzieci do 5 lat – za darmo)  

 

5. Sprawy organizacyjne Rajdu 

 

a) Przy przekraczaniu jezdni (drogi) przemieszcza się  na drugą stronę cała grupa. 

b) Jadąc  należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m. 

c) Po drogach poruszamy się kolumną – 15 rowerów, zachowując odległość 5 m pomiędzy  

    kolejną kolumną rowerów. 

d) W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na  

    drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania. 

e) Przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo, przeprowadzając rower. 

f) Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów. 

g) Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalne jest tarasowanie się, jazda  

    równoległa i ciągłe zmiany pozycji. 

      h) Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza  

          jezdnią, na parkingu, łące lub polanie. 

      i) W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy. 

 

6. Zakres Organizatorów 

a) Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

b) Organizator przewiduje liczne atrakcje: 

- piknik, 

- konkursy dla dzieci i dorosłych, 

- inne atrakcje. 

c) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe,  

    rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu. 

d) Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki  

    spowodowane przez uczestników Rajdu. 

e) Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie       

    poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników 

f) Organizator imprezy uprawniony jest do rejestrowania jej przebiegu przy pomocy urządzeń 



   rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu. 

7. Na trasie zabrania się: 
 

* spożywania  alkoholu i innych  środków odurzających, 

* zaśmiecenia trasy rajdu oraz miejsc przyległych,  

* niszczenia przyrody, 

* używania szklanych pojemników, butelek, itp., 

* głośnego zachowywania się, 

* zbaczania z trasy Rajdu bez zgody  Organizatora. 

 
8. Trasa Rajdu  

 
Kaźmierz – Witkowice – Gorszewice –  Komorowo – Sokolniki Wielkie – Sokolniki Małe – 

Kopanina – Radzyny (meta: Radzyńskie Zagajniki) 

9. Informacje dodatkowe: 

 

a) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Rajdu lub częściowej zmiany trasy 

Rajdu ze względu  na warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków. 

b) W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator Rajdu, 

c) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie, 

d) Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem i  akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

e) Przed Rajdem przeprowadzona zostanie rejestracja uczestników – do 21.06.2022 r. 

(wtorek) do godz. 15.00.  

Wzór karty rejestracyjnej do pobrania na stronie internetowej: biblioteka-kazmierz.pl 

lub osobiście w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu, ul. Nowowiejska 15. 

 
f) Przed startem każdy uczestnik otrzyma bon z numerem 

g) Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Klauzulą informacyjną dostępną na karcie 

zgłoszeniowej.  

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art.24. ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182). Biblioteka Publiczna i Centrum 

Kultury w Kaźmierzu, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich 

uczestników rajdu będą przechowywane w bazie danych Organizatora, jednocześnie 

wszystkim uczestnikom rajdu oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników 

niepełnoletnich przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia rajdu. 

 

/-Organizatorzy/ 


