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REGULAMIN 
Rajdu Rowerowego „NGO-sowy rajd rowerowy” 

Poznań, 30.06.2019 r. 

I. Organizator Rajdu : 

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych 

II. Cel rajdu: 

1. Integracja poznańskiego środowiska organizacji pozarządowych, wolontariuszek i wolontariuszy. 
2. Promocja turystyki rowerowej i jazdy rowerem jako formy rekreacji. 
3. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia. 

III. Termin rajdu : 

30.06.2019 r. (niedziela) start godzina 12.00 

IV. Organizacja Rajdu 

1. Trasa i przebieg: 
Rajd rozpoczniemy spod naszej siedziby przy ul. Bukowskiej 27/29. Trasa rajdu będzie przebiegać przez zachodni klin 
zieleni. Przejedziemy przez Park Sołacki, Jezioro Rusałka, okrążymy jezioro Strzeszyńskie i po wcześniej wytyczonym 
śladzie wrócimy nad Rusałkę by minąć ją szlakiem po drugiej stronie jeziora. Następnie znów odwiedzimy Park 
Sołacki z którego dojedziemy w ostatni fragment odkrytej jeszcze rzeczki Bogdanki, do parku Wodziczki. Nasz rajd 
zakończy się w Parku Cytadela. W okolicach Rosarium. Rajd zwieńczymy piknikiem na jednej z parkowych polan. 
 

V. Warunki uczestnictwa jest: 

1. Zgłoszenia będą odbywać się drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy 
zamieszczony na stronie internetowej www.wrk.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2019 roku 
do godz. 10.00. 
Rejestracja osobista w dniu rajdu będzie możliwa, w godzinach 11.00 do 11.30. Osoby 
zarejestrowane w dniu zawodów nie będą objęte ubezpieczeniem NNW. 
2. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna 
prawnego na udział w Rajdzie, 
3. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna, 
4. Posiadanie przez uczestników Rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach rowerem, 
5. Uczestnictwo w Rajdzie jest nieodpłatne. 

VI. Zasady zachowania uczestników rajdów: 

Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i 
znad zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy Rajdu zobowiązani są do: 
1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu, 
2. Podporządkowania się decyzjom kierownictwa Rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem, 
3. Zachowania charakteru rekreacyjnego Rajdu i nieorganizowania współzawodnictwa sportowego, w tym wyścigów, 
4. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
5. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń służb porządkowych i 
ratowniczych, 
6. Jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności. 
Na trasie zabrania się: 
1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 
2. Zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych, 
3. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna, przez osoby poniżej 15 roku życia 
4. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora. 
VII. Odpowiedzialność organizatora: 
1. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec 
uczestników jak i osób trzecich. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez 
uczestników. 
3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 
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4. Organizator zapewnia ubezpieczenie Rajdu (NNW). 
5. Przed wyruszeniem kierownik Rajdu omówi trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc 
niebezpiecznych i stwarzających zagrożenia. 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Wszyscy uczestnicy - startując w Rajdzie - wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu 
Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora oraz biorą w nim udział na własną 
odpowiedzialność. 
2. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest 
decyzją ostateczną, nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 


