
 

Regulamin 

 
VI Rajdu Rowerowego na Orientację – Szlakiem Nadbużańskich Dworów i 

Pensjonatów 

 
§ 1 

Organizator 

Organizatorem VIII Rajdu Rowerowego na Orientację – Szlakiem Nadbużańskich Dworów  

i Pensjonatów, zwanego dalej „Rajdem” są: Stowarzyszenie Nadbużańskich Dworów  

i Pensjonatów, Stowarzyszenie Wspólnota Arche, Zamek Janów Podlaski, Land Art Festiwal 
 

§ 2 

Cel Rajdu 

 

Celem Rajdu jest: 

 podniesienie poziomu wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii;  

 budzenie aktywności poznawczej oraz dalszego poszerzania wiedzy o środowisku;  

 uwrażliwienie społeczeństwa na piękno przyrody i uświadomienie o konieczności jej ochrony;  

 propagowanie aktywnych form wypoczynku i zdrowego stylu życia;  

 kształtowanie postaw proekologicznych.  
 

§ 3 
Termin i miejsce 

1. Rajd odbędzie się 8 lipca 2018 r., bez względu na pogodę.  

2. Miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia Rajdu: Borsuki  

3. Rajd rozpocznie się o godzinie 11.00; uczestnicy ze względu na dopełnienie formalności muszą 
przybyć na miejsce rozpoczęcia Rajdu odpowiednio wcześniej.  

4. Recepcja Rajdu będzie czynna w dniu Rajdu od godziny 10:00, w miejscu rozpoczęcia Rajdu.  

 
§ 4 

Warunki uczestnictwa 

  

 
1. Jeżeli osoba, która zgłosiła już swój udział w Rajdzie, rezygnuje z wzięcia udziału w Rajdzie, musi 

niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.  

2. W Rajdzie może uczestniczyć każdy, bez względu na wiek, z zastrzeżeniem pkt 3.  

3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych, a w trakcie Rajdu muszą być pod stałą opieką osoby pełnoletniej.  

4. Osoba obejmująca opieką osobę niepełnoletnią, której nie jest opiekunem prawnym lub 

rodzicem, musi wypełnić oświadczenie.  

5. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:  

a) przestrzegania obowiązującego prawa, niniejszego Regulaminu oraz podporządkowania się 

decyzjom organizatorów Rajdu;  



b) posiadania i używania podczas jazdy na rowerze, sztywnego kasku rowerowego (w przypadku 

brak kasku Uczestnik jedzie na własną odpowiedzialność);  

c) posiadania sprawnego technicznie roweru;  

d) umieszczenia, w widocznym miejscu z przodu roweru, numeru startowego dostarczonego 

przez Organizatora;  

e) korzystania z dróg publicznych na zasadach określonych w Kodeksie drogowym.  

6. Uczestnicy Rajdu muszą posiadać odpowiedni dokument ze zdjęciem, stwierdzający ich 

tożsamość;  

7. Każdy uczestnik Rajdu musi posiadać sprawny telefon komórkowy (numer telefonu musi być 

podany, najpóźniej przed startem).  

8. Organizator nie zapewnia Uczestnikom dojazdu do miejsca rozpoczęcia Rajdu i powrotu po 

zakończeniu Rajdu.  

 

§ 5 
Przebieg Rajdu 

1. Uczestnicy startują w dniu Rajdu od godz. 11.00.  

2. Uczestnicy przed rozpoczęciem Rajdu (przed startem) otrzymają pakiet startowy zawierający 

minimum: numer startowy, element odblaskowy i mape terenu .  

3. Orientacyjna długość trasy wynosi ok. 40 km.  

4. Posiłek zagwarantowany przez Organizatora zaplanowany jest na mecie Rajdu, woda zostanie 

rozdysponowana przed startem.  

5. W przypadku nieukończenia Rajdu i zjechania z trasy bez przybycia na metę uczestnik musi 

poinformować Organizatora o rezygnacji z udziału w Rajdzie, telefonując na numer znajdujący się 

w otrzymanym pakiecie startowym.  

6. Dopuszcza się możliwość zrezygnowania w trakcie Rajdu z dalszego udziału;  

7. W trakcie trwania Rajdu, liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15  

8. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi 
grupami kolumny; Uczestnicy określają trasę, tempo jazdy, czas i miejsca odpoczynku - według 

własnego uznania.  

9. Uczestnicy w trakcie Rajdu jadą na rowerach lub, w szczególnych przypadkach, mogą pokonać 

trasę pieszo, prowadząc rower; nie można korzystać z żadnego środka lokomocji, za wyjątkiem 

roweru, oraz z pomocy osób trzecich; uczestnicy nie mogą pokonywać trasy Rajdu bez roweru.  

10. Uczestników obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk oraz używania otwartego płomienia 

na terenach leśnych i w odległości do 100 m od lasu, poruszania się po uprawach rolnych, 

szkółkach leśnych i terenach prywatnych.  

11. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.  

12. Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do poszanowania przyrody; zaśmiecanie i niszczenie 

środowiska naturalnego, oprócz kar przewidzianych przepisami, będzie karane dyskwalifikacją 

Uczestnika Rajdu.  

 

§ 6 

Nagrody i świadczenia dla Uczestników 

1. Każdy Uczestnik otrzyma pakiet startowy. 

2. Na mecie Organizator gwarantuje Uczestnikom Rajdu wodę przed startem i posiłek po 

ukończeniu rajdu.  



3. Dla zwycięzców w kateg. Kobiet i męzczyzn (I, II, III miejsce) Organizator przewiduje atrakcyjne 

nagrody rzeczowe   

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i nagród w dodatkowych 

kategoriach.  

 
§ 7 

Postanowienia końcowe 
1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas trwania Rajdu oraz za 

szkody poniesione przez Uczestników i osoby trzecie; Uczestnicy Rajdu odpowiadają osobiście za 

skutki naruszenia przepisów prawa.  

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej u niepełnoletnich 

Uczestników Rajdu.  

3. W czasie trwania Rajdu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.  

4. Organizator zapewnia Uczestnikom Rajdu ubezpieczenie NW oraz opiekę medyczną.  

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z Rajdu Uczestnika, u którego służby 

medyczne stwierdzą niezdolność do kontynuowania Rajdu oraz w przypadku niestosowania się 
Uczestnika do regulaminu konkursu i przepisów prawa.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas trwania Rajdu.  

7. Biorąc udział w Rajdzie Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i 
nazwiska w relacjach z przebiegu Rajdu w mediach oraz w materiałach promocyjnych i 

informacyjnych wydawanych przez organizatorów  oraz Sponsorów i Patronów Rajdu.  

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), w celu 
organizacji Rajdu.  

9. Uczestnicy zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w 
tym celu swój adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).  

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu Rajdu, o czym Uczestnicy 
zostaną powiadomieni najpóźniej przed startem.  

11. Ostateczna interpretacja przepisów Regulaminu należy do Organizatora; w sprawach spornych 
rozstrzyga w sposób ostateczny Organizator.  

12. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.  

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z przyczyn od niego niezależnych.  

14. Nieznajomość przepisów Regulaminu nie zwalnia Uczestników od jego przestrzegania.  

 


