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REGULAMIN PORZĄDKOWY TRASY ROWEROWEJ 
 

1. Trasa rowerowa będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy 
muszą znać zasady ruchu drogowego, wykonywać polecenia kierownika trasy i orga-
nizatorów. 

2. Uczestnicy zobowiązani są posiadać sprawny technicznie rower, wyposażony zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym, kask i kamizelkę odblaskowej. 

3. Trasa ma rekreacyjny charakter, nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego, ściganie 
się jest zabronione. 

4. Na trasie uczestnicy zobowiązani są poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 
Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m. Liczba rowerów 
jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15. Podczas jazdy w kolumnie należy 
zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny. 

5. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości 
pozostałych uczestników, zachowania ostrożności, jechania równo i spokojnie w szyku. Przy 
zjazdach zabrania się rozpędzać rower i wyprzedzać. Należy kontrolować prędkość i hamo-
wanie. 

6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony po upewnieniu się o możliwości 
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. Podczas nie-
planowanego postoju nie należy tarasować drogi. 

7. Na trasie zabrania się: spożywania alkoholu i innych środków odurzających, zaśmiecania 
trasy oraz miejsc przyległych, niszczenia przyrody, indywidualnej jazdy rowerem bez 
opiekuna, hałasowania, zbaczania z trasy bez zgody organizatora. 

8. Udział w trasie rowerowej jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie a udział w niej 
jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.  

9. Organizator trasy nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie jej 
trwania, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich a także nie ponosi 
odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu  i za szkody wyrządzone przez uczes-
tników. 

10.  Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru.  
11.  Uczestnicy trasy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z jej przebiegu, 

zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora. 
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja 

organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od 
jego przestrzegania. 


