
 

 

REGULAMIN 

 

Obowiązuje wszystkie osoby uczestniczące w imprezie Rajd Rowerowy  
w dniu 20.09.2020 r. 

 

1. Organizatorem Rajdu Rowerowego jest Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o. 
2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przejazdu oraz wymagane sposoby 

zachowania się uczestników. 
3. Udział w rajdzie jest bezpłatny. 
4. Udział w rajdzie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Regulamin 

dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz podczas rajdu u organizatora. 
5. Start i meta – parking za stadionem piłkarskim ARMS ul. Jana Pawła II 6. 
6. Limit uczestników rajdu wynosi 250 osób. 
7. Warunkiem wzięcia udziału w rajdzie jest wcześniejsza rejestracja poprzez wypełnienie 

formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Organizatora. 
8. W rajdzie biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na rowerach (dopuszczenie 

do udziału innych pojazdów tylko za zgodą organizatora). 
9. Osoby chcące zakończyć swój udział w rajdzie powinny natychmiast opuścić trasę 

przejazdu. 
10. Warunkiem uczestniczenia w rajdzie jest posiadanie własnego roweru oraz umiejętność 

sprawnego poruszania się na rowerze, hamowania oraz skręcania, tak, aby przejazd mógł 
odbywać się zwartą grupą. 

11. Wszyscy uczestnicy rajdu, przez cały czas trwania przejazdu, zobowiązani są do noszenia 
w widocznym miejscu elementów odblaskowych otrzymanych od Organizatora. 

12. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku. 
13. Udział w imprezie dzieci do lat 12 tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. 
14. Zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego ok. 2 m od pozostałych uczestników 

z wyjątkiem członków rodziny i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym. 

15. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej wyróżniającej się oznaczoną 
odzieżą. 

16. Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, by w razie potrzeby umożliwić 
przejazd służbom ratunkowym lub porządkowym. 

17. Osoby biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i zobowiązują się 
do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom rajdu. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane 
przez uczestników rajdu. 

19. Uczestnikom rajdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych 
przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych itp. 

20. Zabrania się udziału w rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków 
odurzających lub psychotropowych. 

21. Zabrania się palenia tytoniu oraz innych substancji psychoaktywnych. 
22. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas rajdu napojów alkoholowych, 

środków odurzających lub psychotropowych. 
23. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek 

pieniężnych bez zgody organizatora. 
24. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, 

służb porządkowych i ratowniczych. 



25. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień 
niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów zespołu 
zabezpieczającego przejazd mogą zostać wykluczone z udziału w rajdzie lub przekazane 
policji. 

26. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do stosowania się do wszystkich zaleceń i wytycznych 
ustalonych przez odpowiednie organu administracji rządowej i samorządowej w związku 
z występowaniem stanu epidemii.  

27. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia trasy rajdu ze względu 
na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne. 

28. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, 
decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora. 

 


