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    5-30            Wg załączonej listy

Udział w Rajdzie wymaga wcześniejszego pisemnego zgłoszenia wg karty zgłoszenia zamieszczonej w załączniku. Zgłoszenia 
przyjmowane mailowo na adres: biuro@osir.staszow.pl lub osobiście w siedzibie OSiR w Staszowie, ul. Mickiewicza 40. 7. 
Rejestracji można dokonywać do 17 września 2022 r. do godziny 15.00 lub do wyczerpania limitu miejsc. 

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania regulaminu Rajdu.
2.  Podporządkowania się decyzjom Organizatorów Rajdu oraz decyzjom i poleceniom koordynatora i przewodnika Rajdu. 

Koordynator stają na czele grupy, kontroluje prędkość i kierunek jazdy oraz decyduje o miejscu i czasie postoju. Uczestnicy 
poruszają się prawą częścią jezdni w kierunku przejazdu. 

3. Posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej 
wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 

4. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez nieletnich uczestników rajdu. 
5. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku 

ochronnego i kamizelki odblaskowej. 
6. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, 

a przy zjazdach 15-30 m. 
7.  Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie. 
8. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji
9. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz 

odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 
10. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie. 
11. Zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania 

pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań. 
12. Wysłuchania informacji przed wyruszeniem o przebiegu trasy z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających 

zagrożenia, o zaplanowanych miejscach bezpiecznego postoju na odpoczynek i poznawanie regionu. 
13. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje wykluczenie z Rajdu. VIII. Informacje dodatkowe: 
14. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać 

zasady ruchu drogowego. 
15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników ani osoby trzecie, nie związane z

Rajdem. 
16.  Uczestnicy Rajdu nie będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
17. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec 

uczestników jak i osób trzecich.
18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas Rodzinnego Rajdu Rowerowego, ani za szkody 

wyrządzone przez uczestników. 

Swoim podpisem potwierdzam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami regulaminu rajdu oraz wypełniłem formularz 
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.   
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