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1. Organizatorem rajdów jest STR „Szprycha”, dostosuj się do poleceń wydawanych 

przez wyznaczone osoby kierujące imprezą. 

2. Każdy bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. 

3. Są to imprezy darmowe, jedyne koszty (poinformujemy wcześniej) to np. 

ubezpieczenie, bilety na pociąg, bilety wstępu, jedzenie, itp. 

4. Imprezy mają charakter otwarty i każdy ma prawo wziąć w nich udział. 

5. Jeżeli wystąpią jakieś awarie (np. przebita dętka), zatrzymuje się cała grupa. 

W miarę możliwości wzajemnie sobie pomagamy. Stowarzyszenie nie zabezpiecza 

części zapasowych. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania zapasowej 

dętki oraz zestawu naprawczego. 

6. Miejsce startu i zakończenia rajdu rowerowego w sezonie 2021 wyznacza 

organizator. 

7. Trasa podana przed rajdem rowerowym może ulec zmianie, również w czasie 

przejazdu. 

8. Uczestnik zobowiązany jest do przejazdu i powrotu wraz grupą. 

9. Każde odłączanie się od grupy i samodzielny powrót uczestnik zobowiązany jest 

zgłosić organizatorom, bądź osobom funkcyjnym. 

10. Uczestnik odłączając się od grupy traci prawo do ubezpieczenia NNW, którym są 

objęte osoby biorące udział w rajdzie rowerowym. 

11. Na każdym rajdzie rowerowym organizator podaje godzinę wyjazdu z miejsca 

docelowego. 

12. Jeżeli znasz niedaleko niezwykle urokliwe miejsce, zabytek godny uwagi – 

zaproponuj prowadzącemu zmianę trasy. 

13. Jedziemy tak, aby każdy mógł nadążyć – jednak uczestnicy muszą znać swoje 

możliwości! Dzielimy się na grupy zgodnie z przepisami ruchu. 
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14. Osoby chcące z nami uczestniczyć w wycieczkach wielodniowych, zagranicznych, 

muszą wcześniej uczestniczyć w rajdach jednodniowych w celu poznania grupy 

i uzyskania jej akceptacji. 

15. Osoby nieletnie do lat 15 uczestniczą w rajdach tylko pod opieką pełnoletnich 

opiekunów, pozostałe po pisemnej zgodzie rodziców/opiekunów na samodzielny 

udział, potwierdzając jednocześnie zapoznanie się z regulaminem rajdów 

rowerowych. Stowarzyszenie nie zajmuje się opieką osób nieletnich i ich 

odprowadzaniem do domu. Nie zapewniamy transportu roweru i uczestnika 

w przypadku awarii sprzętu bądź braku kondycji. 

16. W miarę możliwości poruszamy się przede wszystkim ścieżkami rowerowymi, więc 

dostosuj swój rower oraz odzież do drogi gruntowej, leśnej, a niekiedy 

piaszczystej. Nasze rajdy to przygoda, więc czasami błoto i woda. 

17. Uczestnicy rajdów muszą posiadać uprawnienia do kierowania rowerem (karta 

rowerowa lub inny uprawniający dokument) oraz zobowiązani są do posiadania 

sprawnego roweru z wymaganym wyposażeniem zgodnie rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia. Zobowiązani są również do przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego obowiązujących w państwie, na terenie którego się poruszają. 

18. Podczas rajdów rowerowych obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, środków 

odurzających i substancji psychotropowych. 

19. Ubezpieczenie (NNW) uczestnika rajdu rowerowego jest obowiązkowe. Wysokość 

ubezpieczenia jest ustalana przed rozpoczęciem sezonu. W przypadku 

realizowania przez Stowarzyszenie zadań publicznych uczestników może 

ubezpieczać organizator. 

20. Biorąc udział w naszych rajdach wyrażasz zgodę na publikację zdjęć z Twoim 

wizerunkiem w materiałach reklamowych Stowarzyszenia, w publikacjach, na 

stronie www.rpswiat.pl oraz w mediach społecznościowych. 
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21. Rajd rowerowy może być odwołany z wyprzedzeniem lub w dniu jego organizacji 

z powodu przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia, np. warunki atmosferyczne, 

stan epidemiczny w regionie, itp. 

Uchwała nr 3/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. 


