
 
 REGULAMIN  

„RAJD ROWEROWY” 
 

 

 

              I. Organizator: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu 

     II. Partner: 

   Klub Przewodników i Pilotów Wycieczek ZIEMI OPOLSKIEJ Oddziału Regionalnego PTTK    

   Śląska Opolskiego w Opolu                  

III. Cel rajdu: 

1. Promowanie aktywności fizycznej. 

2. Organizacja aktywnego wypoczynku. 

3. Propagowanie przepisów ruchu drogowego. 

4. Realizacja kalendarza imprez MOSiR. 

        IV. Termin i trasa rajdu:  

29.09.2019 r. (niedziela) – około 40 km 

 

V. Organizacja rajdu: 

    Liczba miejsc w rajdzie ograniczona. 

Harmonogram: 

1. Zbiórka Uczestników rajdu: godz.10.00 parking przed hotelem „Solidaris” ul. Ludwika 

Waryńskiego 5, os. Azoty, Kędzierzyn-Koźle.  

a. godz. 10:00 -12:00 przejazd przez tereny leśnie do Rudzińca, 

b. godz.12:00 - 13:30 przejazd w kierunku Nadleśnictwa Kędzierzyn w Starej Kuźni. 

c. godz.13.30 - 15.00 postój wraz z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, 

d. godz. 15.00 wyjazd w stronę hotelu „Solidaris” – drogami leśnymi, 

e. godz.15.30 przewidywane zakończenie rajdu. 

2. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie Uczestników. 



 
3. W rajdzie planuje się udział do 75 osób. 

4. O udziale w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne. 

6. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 

7. Uczestnicy rajdu biorą udział w jednej z 5 grup. 

8. Do każdej grupy, liczącej do 15 Uczestników rajdu przypisana jest jedna osoba, która jest 

przewodnikiem i za nią w kolumnie Uczestnicy rajdu poruszają się. 

9. Uczestników rajdu będzie zabezpieczał samochód techniczny wyposażony w apteczkę i środki 

opatrunkowe.  

10. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są Organizatorowi, który w zależności od 

potrzeb udziela pomocy przedmedycznej lub zwraca się o pomoc medyczną.   

11. Dla Uczestników rajdu zorganizowane zostaną konkursy i pieczenie kiełbasy, którą zapewnia 

Organizator.  

   VI. Warunki uczestnictwa: 

1. Każdy Uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się  

z Regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej Organizatora 

www.mosirkk.pl lub w Dziale Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych, al. Jana Pawła II 29 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00, pok. 7. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia do siedziby Organizatora wypełnionej karty 

zgłoszeniowej (do pobrania na stronie www.mosirkk.pl), która stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu (dotyczy osoby niepełnoletniej) i załącznik nr 2 (dotyczy osoby pełnoletniej). 

3. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane są od 17.09.2019 r. – liczba miejsc ograniczona.  

a) e-mail: sport@mosirkk.pl, 

        b) telefonicznie: 77472 54 80/81, 

        c) osobiście – Hala Sportowa Śródmieście al. Jana Pawła II 29, pok. nr 7. 

4. Organizator rajdu nie zapewnia opieki niepełnoletnim Uczestnikom rajdu. 

5. W rajdzie mogą brać udział dzieci od lat 7 z obowiązkiem posiadania kasku. 

     VII. Obowiązki uczestników rajdu: 

1. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim Uczestnikiem rajdu musi być Uczestnikiem 

rajdu.  

2. Stosowanie się do poleceń wydanych przez Organizatora lub przewodnika kolumny. 

3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 

4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru. 

5. Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia. 

6. Stosowanie się do zakazów: 

• spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 

• używania otwartego ognia, 

• wcześniejszego opuszczenia rajdu bez powiadomienia Organizatora lub przewodnika   

kolumny. 

http://www.mosirkk.pl/


 
7. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. 

8. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych  

w dniu rajdu. 

9. Organizator zaleca posiadanie kasku ochronnego na głowie. 

10. Każdy z Uczestników imprezy powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw 

naprawczy (wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej 

opony). 

11. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków 

odurzających. 

12. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu rajdu i jego 

przestrzegania. 

VIII. Zasady poruszania się na trasie rajdu: 

1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

2. Wszyscy Uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem w kolumnie. 

3. Ruch odbywa się prawą stroną drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych 

i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny. 

4. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami, co najmniej 2 m, a przy zjazdach 

5 m. 

5. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy poszczególnymi 

grupami kolumny. 

6. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi i jazda bez trzymania 

kierownicy.  

    IX.  Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas 

pokonywania trasy. 

2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu. 

4. Każdy Uczestnik rajdu, bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. 

5. Organizator rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, 

zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

6. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa Uczestnik odpowiada 

osobiście. 

7. Osoba niestosująca się do postanowień Regulaminu może zostać przez Organizatora wykluczona 

z dalszego uczestnictwa w Rajdzie. 

8.  Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać odwołany. 

  

 

 

                                                                Organizator 

         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

           Kędzierzyn-Koźle 



 
 


