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REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 

"TRZY SZPRYCHY"
ORGANIZATOR 

Rada Osiedla A-Z-K, Wielkopolska Akademia Piłkarska

Cele rajdu: Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku na świeżym 

powietrzu. Poznanie ścieżek rowerowych przebiegających po terenie Antoninek, 

Kobylepole, Zieliniec 

DATA, GODZINA, TRASA:

1. Start 23.08.2020 godz.13.30 ;Antoninek  Kościół św.Ducha- Dworzec kolejowy-Stawy 
Antonińskie- Park przy ul.Browarnej- Leśniczówka -Ścieżka w koronach drzew- Antoninek 
Dolny- Polana za Browarną Przystanią, 15.30 ognisko i konkurs wiedzy o przebytej 
trasie ,zakończenie rajdu

2. Start 6.09.2020  godz.14.00 Polana Mycielskich ( Kobylepole) - Kolej Średzka- 
Gospodarstwo Mielocha- Kopiec Wolności- Polana Harcerza - Kolejka Maltanka- Polana 
Mycielskich - Staw Browarny- Polana za Browarną Przystanią ,15.30  konkurs z wiedzy o
przebytej trasie ,ognisko i zakończenie rajdu .

3. Start 13.09.2020 godz 14.00 Antoninek kościół św.Ducha -ul.Leszka - ul.Bałtycka - 
Ul.Leśna - Cmentarz- Zieliniec- Ul.Rugijska- Podgórska- Starachowicka - Darniowa- Młyn 
Zieliniec- Ul.Warszawska- Dworzec kolejowy Antoninek- Stawy - Polana Mycielskich,16.30
Podsumowanie ,rozdanie nagród za udział w cyklu dla uczestników oraz ognisko . 

Zapisy i szczegółowe informacje: 

-Mailowo rada.azk@wp.pl
-Telefonicznie 608-471-168 

mailto:gosir.zarzecze@itl.pl
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WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z 
regulaminem.

• Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po 
drogach.

• Każdy uczestnik powinien posiadać kask.

• Osoby niepełnoletnie mające ukończone 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę 
rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.

• Osoby poniżej 12 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub 
opiekuna.

• Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. 

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU: 

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą 
zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy 
rajdu zobowiązani są do: 

 Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom
kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.

 Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie
dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.

 Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

 Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować
odległość miedzy rowerami 3-5 m.

 Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do
prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i
spokojnie w szyku.

 W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować
szybkość i hamowanie.

 Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

 Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na
parkingu, łące lub polanie.

 Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc
niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.

 Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.
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Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!! 

Na trasie zabrania się: 

 Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

 Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

 Niszczenia przyrody,

 Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,

 Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora

Odpowiedzialność organizatora: 

• Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w 
czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków 
pogodowych na trasie.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 
wyrządzone przez uczestników.

• Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

• Organizator nie ubezpiecza uczestników

• Organizator zapewnia wodę oraz ciepły posiłek po zakończeniu rajdu. 

Postanowienia końcowe: 

• Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w 
relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach 
promocyjnych organizatora.

• Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 
niniejszego Regulaminu.

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych 
decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 
uczestnika od jego przestrzegania.  


