
R E G U L A M I N  V I  R a j d u  R o w e r o w e g o  S z l a k i e m  N a d b u ż a ń s k i c h  D w o r ó w  

§ 1. CEL IMPREZY 

 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.  

 Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport, dając im możliwość udziału w imprezie 

zorganizowanej na najwyższym poziomie.  

 Promocja miejscowości i szlaków turystycznych w najciekawszych zakątkach naszego kraju.  

 Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce. 

 

§ 2. NAZWA IMPREZY 

VI Rajd Rowerowy Szlakiem Nadbużańskich Dworów i Pensjonatów. 

 

§ 3. ORGANIZATOR 

Stowarzyszenie Nadbużańskie Dwory i Pensjonaty Bubel Granna 119, 21-505 Janów Podlaski tel.: 509 

221 813, www.nadbuzanskiedwory.pl Numer rachunku bankowego: 91 8025 0007 0052 2313 2000 0010 

Stowarzyszenie Wspólnota Arche, ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce, www.wspolnotaarche.pl, tel. 25 644 

14 64, wspolnota@arche.pl 

 

§ 4. DATA I MIEJSCE IMPREZY 

 07-08.07.2017 – Zamek Janów Podlaski, Zamkowa 1  

 

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

VI Rajd Rowerowy Szlakiem Nadbużańskich Dworów to ogólnodostępna impreza rowerowa, której 

uczestnikiem może być osoba, która spełni poniższe warunki:  

1. Uczestnik zgłosi się do uczestnictwa w rajdzie drogą mailową lub telefoniczną (tel. 25 644 14 64, 

e-mail: wspolnota@arche.pl), bądź w dniu rajdu do godziny 10.00. 

2. Potwierdzeniem uczestnictwa w rajdzie jest wpłata opłaty za uczestnictwo na konto 

Stowarzyszenia Nadbużańskich Dworów i Pensjonatów. Numer rachunku bankowego: 91 8025 

0007 0052 2313 2000 0010. Każdy uczestnik ma obowiązek wypełnić formularz zgłoszeniowy na 

miejscu w punkcie rejestracyjnym w dniu imprezy. 

3. Impreza ma charakter otwarty. W rajdzie mogą wziąć udział osoby: 

 które ukończyły 18 lat 

 młodzież w wieku 16 - 17 roku życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub 

osoby sprawującej opiekę w czasie trwania rajdu (podpis na formularzu zgłoszeniowym) – 

posiadającej pisemne oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na 

udział nieletniego dziecka w rajdzie.  

 dzieci poniżej 16 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby 

sprawującej opiekę w czasie trwania rajdu i jego/jej stałą obecnością na imprezie (podpis 

http://www.wspolnotaarche.pl/
mailto:wspolnota@arche.pl


na formularzu zgłoszeniowym) – posiadającej pisemne oświadczenie rodzica / opiekuna 

prawnego, wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka w rajdzie.  

4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników 

niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna). Dopuszcza 

się do uczestnictwa w rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające 

przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w rajdzie. Ten fakt uczestnik potwierdzi 

własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora. 

W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku 

przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w rajdzie potwierdza na 

formularzu zgłoszeniowym lub stosownym oświadczeniu własnoręcznym podpisem rodzic lub 

opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli 

opiekę nad nieletnim w czasie trwania rajdu.  

5. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym. Nie ma ograniczeń sprzętowych.  

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC i NW. Organizator nie 

ponosi kosztów ubezpieczenia. 

 

§ 6. OPŁATY STARTOWE 

1. W VI Rajdzie Rowerowym Szlakiem Nadbużańskich Dworów opłata za udział wynosi:  

do 31 maja 2018 – 50 zł/os. 

1 – 15 czerwca 2018 – 60 zł/os. 

16.06 – 7.07.2018 – 70 zł/os. 

Dzieci 0 - 7 lat – GRATIS 

Dzieci 8 – 17 lat – 50% ceny 

2. Opłata startowa może być dokonana w formie przelewów bankowych, przekazów pocztowych na 

konto Organizatora do 6 lipca 2018 na  numer rachunku bankowego: 91 8025 0007 0052 2313 2000 0010, 

bądź gotówką w dniu rajdu do godziny 10.00. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy 

koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty: Rajd Rowerowy 2018. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. 

Przyjęci będą ci uczestnicy, których przelewy zostały zaksięgowane na koncie Organizatora oraz 

posiadający dowód wpłaty.  

4. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły rajdu. Płatności dokonane na 

konto Organizatora nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 7. PROGRAM RAJDU 
VI  Rajd Rowerowy Szlakiem Nadbużańskich Dworów to impreza sportowo-rekreacyjna rozgrywana na 
dowolnym typie rowerów. Rajd odbędzie się 7-8.07.2017 według następującego programu:  
7 lipca 2018 – Rajd rowerowy 

9.00 – 10.30 – rejestracja  

10.30 – Start spod Zamku Janów Podlaski  
16.00 – powrót na Zamek i ognisko 
 

8 lipca – Rajd rowerowy na orientację – start godz. 11.00 

 

§ 8. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE NADBUŻAŃSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO 

1. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z trasą rajdu, zarówno na mapie jak i w plenerze.  

2. Uczestniczy poruszają się prawą stroną jezdni. 



3. W czasie trwania rajdu uczestnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca uczestnikowi 

osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.  

4. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie gdy trasa jest trudna 

technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania.  

5. Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.  

 

§ 9. RUCH DROGOWY 

1. Uczestnicy VI Rajdu Rowerowego Szlakiem Nadbużańskich Dworów poruszają się po trasie rajdu na 

normalnych zasadach ruchu drogowego, przy nieograniczonym ruchu drogowym z wyjątkiem miejsc 

nadzorowanych przez Policjantów Ruchu Drogowego. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja 

oraz służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu. 

2. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania 

pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.  

3. Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych, publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i 

bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 

4. Za kolizje i wypadki na trasie rajdu ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik drogi 

przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie rajdu.  

 

§ 10. KATEGORIE 

VI  Rajd rowerowy Szlakiem Nadbużańskich Dworów jest rozgrywany bez rywalizacji stricte sportowej, w 

związku z tym nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja.  

 

§ 11. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. 

Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się 

używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie rajdu.  

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu 

uczestników na rajd i w czasie powrotu z nich. 

2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników 

niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów). 

3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z 

przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i 

majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. 

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z 

własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom rajdu oraz osobom trzecim. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z 

winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, 

odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.  

6. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z 

roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego 

upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją rajdu. 

7. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez 

nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.  



8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych 

Organizatora w czasie trwania rajdu.  

9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. 

Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i 

uczestnictwa w rajdzie.  

10. Na trasie rajdu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. 

11. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

12. Organizator oraz Sponsor jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych 

osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą 

wykorzystywane w materiałach promujących rajd i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, 

Internet, materiały graficzne). Uczestnikom nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności 

wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych 

uczestników.  

13. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji 

utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola 

eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania 

jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na 

dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy 

fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, 

wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego 

udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, 

użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz 

bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i 

integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i 

terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw. 

14. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. 

Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).  

15. Uczestnicy podczas rajdu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.  

16. Nieznajomość regulaminu VI Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Szlakiem Nadbużańskich Dworów i 

jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń 

lub protestów. 


