
 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

XXIX INTEGRACYJNEGO RAJDU ROWEROWEGO 

RADŁÓW – RUDNIKI 2022 

 

I Cele rajdu 

1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia. 

2. Integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej poprzez sport, turystykę i rekreację. 

3. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony środowiska na terenie Gmin 

Rudniki-Radłów. 

 

II Organizator 

1. Organizatorem Rajdu jest Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie oraz Gminny Ośrodek Kultury 

Sportu i Rekreacji w Rudnikach. 

2. Współorganizatorem Rajdu jest Wójt Gminy Radłów oraz Wójt Gminy Rudniki. 

 

III  Nazwa imprezy i termin 

1. Nazwa: XXIX Integracyjny Rajd Rowerowy Radłów – Rudniki 2022. 

2. Termin: 15 maja 2022 roku. 

3. Start: Sternalice godz. 14:30. 

4. Meta: Łazy, Zielony Klub. 

 

IV  Uczestnictwo 

1. Uczestnictwo w Rajdzie jest płatne. Opłata startowa wynosi 15 zł od osoby. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica bądź 

opiekuna prawnego. 

4. Zapisy w Gminnym Ośrodku Kultury w Radłowie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu 

i Rekreacji w Rudnikach do dnia 12 maja 2022 roku do godz. 16:00. 

5. Warunkiem koniecznym udziału w Rajdzie jest uiszczenie opłaty startowej oraz wypełnienie 

Karty Zgłoszenia. 

 

V Inne postanowienia 

1. Organizator opracowuje trasę Rajdu i wyznacza osoby koordynujące. 

2. Osoby koordynujące dbają o utrzymanie spokojnego, rekreacyjnego tempa przejazdu. 

3. Grupę prowadzi wyznaczony przez Organizatora koordynator grupy. On dyktuje tempo 

jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać. 

4. Uczestnicy przed wyruszeniem zostaną poinformowani słownie o przebiegu trasy  

z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie, zaplanowanych 

miejscach postoju na odpoczynek. 



5. Uczestnicy Rajdu podlegają ubezpieczeniu NNW. Warunkiem objęcia uczestników 

Ubezpieczeniem NNW jest opłacenie startu, wypełnienie Karty Zgłoszenia i dostarczenie jej 

do Ośrodka Kultury w Radłowie lub Ośrodka Kultury w Rudnikach  

do dnia 12 maja 2022 roku do godz. 16:00. 

6. Osoby zgłaszające się w dniu Rajdu nie podlegają ubezpieczeniu NNW. Biorą udział  

w Rajdzie na własną odpowiedzialność. 

7. Osoby pod wpływam alkoholu nie mogą wziąć udziału w Rajdzie. 

8. Organizatorzy zapewniają napoje oraz poczęstunek. 

9. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników Rajdu winno być zgodne z przepisami. 

10. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy 

przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych. 

11. Rajd będzie odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Trasa będzie prowadziła 

przez drogi asfaltowe, utwardzone, polne i tereny leśne. W miejscach szczególnie 

niebezpiecznych osoby koordynujące ułatwią włączenie się do ruchu. 

12. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierująco rowerem obok innego roweru, jeżeli nie 

utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża 

bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między rowerami powinna być taka, aby 

możliwe było bezpieczne hamowanie: 3-5 metrów, a przy zjazdach 15-30 metrów. 

13. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej 

lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności 

poruszania się po drodze. 

14. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez 

nieletnich uczestników Rajdu. 

15. W trakcie Rajdu Organizatorzy będą wykonywać zdjęcia i filmiki do celów promocyjnych 

imprezy. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza zgodę na publikację wizerunku uczestnika na 

zdjęciach lub filmach. 

16. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub drogowych 

Organizatorzy Rajdu mogą zmienić trasę lub odwołać Rajd informując o tym uczestników. 

17. Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania aktualnych przepisów sanitarno-

epidemiologicznych w związku z pandemią. 

18. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Rajdu. 

19. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

20. Kontakt do Organizatorów: 

Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie 

ul. Oleska 2 

46-331 Radłów 

tel. 34/3599141 

 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach 

ul. Okólna 2 

46-325 Rudniki 

tel. 34/3595068 

 


