
VI Rajd Rowerowy po Gminie Niedźwiada

Pałecznica – Kolonia 27.06.2021 r.

Regulamin
1. Cel imprezy

Popularyzacja aktywnego wypoczynku, upowszechnianie sportu rodzinnego, poznawanie i promocja
ścieżek  rowerowych  gminy  Niedźwiada,  rozwijanie  aktywności  sportowej  mieszkańców,
upowszechnianie kolarstwa jako formy rekreacji  i  aktywnego wypoczynku, integracja społeczności
lokalnej.

2. Organizatorzy

Wójt Gminy Niedźwiada, Radny, Koło Gospodyń Wiejskich i  Rada Sołecka miejscowości Pałecznica-
Kolonia

3. Start i meta rajdu

Pałecznica-Kolonia Świetlica Wiejska - start

Pałecznica-Kolonia Świetlica Wiejska - meta

4. Zasady uczestnictwa

1)  W  imprezie  może  uczestniczyć  każdy  chętny  mieszkaniec  gminy  Niedźwiada,  posiadający
sprawny rower, który dokona zgłoszenia w dniu rajdu. Zgłoszenia przyjmowane będą bezpośrednio
u organizatorów w miejscu startu w godz. 9:00–11:00. Wpisowego nie pobiera się.

2)  Uczestnicy  startują  na własną  odpowiedzialność.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za
pozostawione na miejscu startu (mety) rzeczy.

3) Dojazd do miejsca startu rajdu oraz droga powrotna po ukończonym rajdzie odbywa się na własną
odpowiedzialność i we własnym zakresie każdego uczestnika.

4) Wpisując się na listę, uczestnik własnoręcznym podpisem potwierdza, że:

- zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania,

-  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  przez  organizatorów  rajdu  w  zakresie
koniecznym do obsługi rajdu,

- wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez organizatorów rajdu wizerunku dla celów
promocyjnych i informacyjnych. 

5) Wpisując się na listę, uczestnik rajdu podaje obowiązkowo datę urodzenia w celu objęcia go przez
organizatorów ubezpieczeniem NNW.

6) W momencie zapisu każdy uczestnik (mieszkaniec gminy Niedźwiada) otrzyma koszulkę, wodę
oraz kupon konkursowy, uprawniający do wzięcia udziału w losowaniu nagród. 

7)  Aby  kupon  konkursowy  był  ważny  i  uprawniał  uczestnika  do  wzięcia  udziału  w  losowaniu
nagród, musi być opatrzony pieczęciami z dwóch punktów kontrolnych.

8) W przypadku potwierdzenia honorowego oddania krwi w akcji   „ODDAJ KREW URATUJ ŻYCIE”  
uczestnik rajdy jest zwolniony  z czynnego udziału w rajdzie i będzie uprawniony do wzięcia udziału
w losowaniu nagród.



5. Organizacja rajdu

1) Trasę rajdu zabezpiecza organizator przy pomocy komitetu organizacyjnego, służb porządkowych
przy współpracy Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej.

2) Uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie zasad i przepisów prawa o ruchu drogowym oraz
poleceń organizatorów. 

3) Kolumna uczestników rajdu rozpoczyna się pojazdem PILOTA RAJDU, a kończy przejazdem wozu
OSP. 

4)  Uczestnikom  rajdu  nie  wolno  wyprzedzać  pojazdu  pilotującego,  ani  też  zostawać  w  tyle,  za
pojazdem zamykającym rajd. Zaleca się posiadanie kasków rowerowych.

5)  Osoby niepełnoletnie  powinny poruszać się  na trasie  wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe na skutek braku dostatecznej opieki
nad dziećmi niepełnoletnimi.

6)  W  czasie  startu,  na  całej  trasie  rajdu  aż  do  czasu  jego  zakończenia  uczestników  obowiązuje
kulturalne, sportowe zachowanie, niezaśmiecanie otoczenia i pomoc innym współuczestnikom rajdu.

7) Uczestnicy rajdu otrzymają od organizatorów wodę, a na mecie posiłek.

8)  Na  trasie  rajdu  będą  zlokalizowane  2  punkty  kontrolne  (Brzeźnica  Bychawska  –  remiza  OSP,
Niedźwiada- Ośrodek Zdrowia).

9) Obowiązkiem każdego uczestnika jest pokonanie całej trasy rajdu w otrzymanej od organizatorów
koszulce.

10) Każdy uczestnik zostanie objęty przez organizatorów ubezpieczeniem NNW.

11) Organizator zobowiązuje się do zachowania w poufności danych osobowych uczestników rajdu.

6. Zasady udziału w losowaniu nagród

1) Do  wzięcia udziału  w  losowaniu  nagród  uprawniał  będzie  kupon  konkursowy  opatrzony
pieczęciami z dwóch punktów kontrolnych lub potwierdzenia honorowego oddania krwi.

2)  W konkursie  mogą brać udział  wszyscy uczestnicy,  którzy przestrzegali  na trasie postanowień
niniejszego regulaminu. 

3) W losowaniu nagród biorą udział wszyscy, którzy ukończyli rajd i wrzucili swój kupon do skrzynki
konkursowej.

4) Wśród uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe, w tym trzy nagrody główne.

5) Po trzykrotnym bezskutecznym zaproszeniu do odbioru nagrody,  nagroda będzie rozlosowana
ponownie.

6) Raz wylosowany uczestnik nie uczestniczy w dalszym losowaniu.

7)  Wylosowana osoba będzie zobowiązana potwierdzić na liście  własnoręcznym podpisem odbiór
nagrody rzeczowej.

UWAGA:  Rejestracja  i  losowanie  nagród  tylko  dla  osób
zamieszkujących na terenie gminy Niedźwiada

ORGANIZATORZY


