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REGULAMIN POLSKO-SŁOWACKIEGO RAJDU ROWEROWEGO 

Gmina Czarny Dunajec, 18.06.2018 r. 
 
Cel rajdu:  
1) Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu pogranicza polsko-słowackiego.  
2) Popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz promowanie 

Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr. 
3) Zapoznanie uczestników ze szlakami rowerowymi oraz walorami kulturowymi i krajobrazowymi 

Gminy Czarny Dunajec.   
 
Rajd realizowany jest w ramach projektu pt. „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie 
pogranicza”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 
 
Organizator: 
Gmina Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec 
www.czarny-dunajec.pl 
tel. +48 182613540 
e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl 
  
Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu jest Jacek Piotrowski 
 
Termin, miejsce i charakterystyka rajdu: 
Rajd odbędzie się dnia 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) 
Zbiórka o godzinie 9.30 – Ciche Górne / Dutkówka na granicy gmin Czarny Dunajec i Poronin  
Start – godz. 10.00 
Meta – ok. godz. 11.30 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem 
 
Długość trasy: 9 km 
Nawierzchnia trasy rajdu: asfaltowa / utwardzona droga polna. Trasa przebiega drogami lokalnymi, 
oznakowanymi w ramach projektu pt. „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie 
pogranicza”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 
  
Zasady uczestnictwa:  
1) Udział w rajdzie jest bezpłatny. 
2) Uczestnikami rajdu rowerowego mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Czarny 

Dunajec, Poronin, Kościelisko, miasta Zakopane, Trstena, Dolny Kubin, obec Sucha Hora, Liesek, 
Hladovka, posiadający pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. 

3) Uczniowie mogą poruszać się tylko pod opieką swoich nauczycieli. 
4) Ekipy szkolne wyznaczają opiekunów odpowiedzialnych za poszczególne grupy – kolumny 

uczestników rajdu, w zakresie przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz regulaminu rajdu. 
5) Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu. 
6) Osoby niepełnoletnie powyżej 10 roku życia obowiązane są posiadać kartę rowerową. 
7) Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni 

biorą udział na całkowitą odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych. 
8) Niepełnoletni uczestnicy rajdu zobowiązani są do dostarczenia zgody na udział w rajdzie podpisanej 

przez rodziców lub opiekunów prawnych zgodnie ze wzorem załączonym do regulaminu. 
9) Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu 

rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego. 

http://www.czarny-dunajec.pl/
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10) Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower – zgodnie z obowiązkowym 

wyposażeniem roweru: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, 
poz. 262 z późn. zm.). 

11) Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania. 
 
Zasady poruszania się na trasie rajdu: 
1) Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym (dla samochodów i innych uczestników 

ruchu). 
2) Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 
3) Na czele rajdu porusza się przewodnik, który nadaje prędkość i kierunek jazdy. Za przewodnikiem 

podążają pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnach. 
4) Grupę zamyka osoba z umieszczoną na kamizelce bezpieczeństwa napisem „KONIEC RAJDU” 
5) Ruch odbywa się prawą stroną drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi. 
6) Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach – 5 m. 
7) Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach. 
8) Odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200m. 
9) Należy jechać równo i spokojnie. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe 

zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów. 
10) Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego 

jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 
11) Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować 

przez hamowanie. 
12) W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik 

informuje organizatora o tym fakcie. 
13) Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą 

odbywać się w miejscu powstałej awarii. Naprawa nie może utrudniać jazdy innym uczestnikom 
rajdu. 

 
Obowiązki uczestników rajdu: 
1) Przestrzeganie regulaminu rajdu. 
2) Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu, przewodnika grupy oraz służby 

porządkowe. 
3) Posiadanie karty rowerowej (dotyczy osób niepełnoletnich powyżej 10 roku życia). 
4) Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 
5) Posiadanie prawnego technicznie roweru. 
6) Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia.  
7) W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie 

trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.  
8) Zabrania się: 

- posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych 
przedmiotów, 

- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy roweru oraz nóg na pedałach, 
- zajeżdżania drogi innym uczestnikom rajdu i użytkownikom drogi, 
- zwalniania lub zatrzymywania bez uzasadnionej przyczyny, 
- nagłych zmian kierunku jazdy, 
- ścigania się z innymi uczestnikami rajdu, 
- wyprzedzania innych uczestników rajdu na zjazdach, wyprzedzania lewą stroną, 
- wjeżdżania na chodniki utrudniając poruszanie się pieszym. 
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Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu: 
1) Udział w rajdzie jest bezpłatny 
2) Uczestnicy rajdu otrzymują na starcie pakiety rowerowe – kamizelki odblaskowe, kaski, lampki i 

elementy odblaskowe oraz mapkę trasy z objaśnieniami. 
3) Oznakowanie trasy. 
4) Woda mineralna oraz baton i owoce. 
5) Dyplomy dla wszystkich dzieci – uczestników rajdu. 

Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku: 
1) Administratorem danych osobowych w związku z rajdem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Gmina Czarny 
Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec. 

2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika rajdu. 
Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich 
przetwarzanie. 

3) Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku z organizacją rajdu i w zakresie 
koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy. 

4) Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunków w 
relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych, w tym 
związanych z realizacją projektu pt. „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie 
pogranicza”. 

 
Postanowienia końcowe: 
1) Udział w rajdzie jest dobrowolny. 
2) Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na 

odpowiedzialność opiekunów z danej szkoły podczas trwania rajdu. 
3) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas 

pokonywania trasy. 
4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu 

oraz za szkody wyrządzone przez uczestników. 
5) Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w 

których brali oni udział. 
6) Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu. 
7) Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator 

nie odpowiada. 
8) Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada 

osobiście. 
9) Osoba niestosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu lub 

przewodnika grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie. 
10) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich 

uczestników rajdu.  
11) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Udział w rajdzie jest równoznaczny z 

zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 
uczestników od jego stosowania. 
 

 

Załączniki: 

1) Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka 

2) Mapa z trasą rajdu 
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Trasa rajdu: 


