
Regulamin VI Powiatowego Rajdu Rowerowego 

„Śladami Historii”

§ 1.Organizatorzy

1. Organizatorem VI  Powiatowego  Rajdu Rowerowego jest  Wydział  Promocji  i  Kultury
Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

2. Organizator opracuje szczegółową trasę rajdu.

3. Wyznaczony  przez  organizatora  przewodnik  prowadzi  uczestników  trasą  rajdu.  Jako
„trasę  rajdu”  rozumie  się  drogę  pokonywaną  przez  uczestników  od  startu  w  miejscu
zbiórki, do punktu określonego przez organizatora jako docelowy (meta) - koniec rajdu. 

4. Organizator zobowiązuje się powiadomić o odbywającym się rajdzie następujące służby:
policję i pogotowie ratunkowe.

5. Pytania  związane  z  organizacją  rajdu należy kierować na adres:  Starostwo Powiatowe
w Kozienicach, ul. J. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice, Wydział Promocji i Kultury
tel. (48) 382 05 66, e-mail: redakcja@kozienicepowiat.pl

§ 2. Nazwa imprezy

VI Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami Historii”

§ 3. Termin imprezy

14 maja (sobota) 2016 r. Zebranie uczestników w biurze rajdu godzina 8.00. Start godzina
8.30, zakończenie około godziny 17.00.

§ 4. Miejsce startu i ilość uczestników

1. Zebranie uczestników w biurze rajdu – plac przed Zespołem Szkół w Grabowie nad
Pilicą.

2. Start – plac przed Zespołem Szkół w Grabowie nad Pilicą.
3. Ilość uczestników – ograniczona do 60 osób, liczy się kolejność zgłoszeń.

§ 5. Trasa rajdu

1. Trasa rajdu wiedzie drogami leśnymi, polnymi, publicznymi, ścieżkami leśnymi, drogami
przywałowymi. Długość trasy wynosi 70 km. 

2. Wszyscy uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się do
bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym. 

3. Trasa będzie wiodła przez miejsca związane z historią i wydarzeniami historycznymi oraz
wyróżniające się szczególnymi walorami krajoznawczymi.

4. Trasa: Grabów  nad  Pilicą  –  Wyborów  -  PKP  Grabów  nad  Pilicą  –  Kępa
Niemojewska – Farma „Sielanka” – Grabów Zaleśny – Anielin Kępa – Rozniszew –



Mniszew  –  Kępa  Skórecka  –  Latków  –  Magnuszew  –  Wilczowola  –  Dziecinów-
Grabów nad Pilicą

§ 6. Cele

1. Popularyzacja  turystyki  rowerowej,  poznawanie  walorów  turystycznych
i krajoznawczych, a przede wszystkim miejsc historycznych powiatu kozienickiego.

2. Promocja powiatu kozienickiego jako miejsca przyjaznego turystyce rowerowej.
3. Promocja zdrowego i aktywnego wypoczynku i trybu życia.
4. Integracja oraz aktywizacja lokalnej społeczności.
5. Doskonalenie techniki jazdy rowerem w różnych warunkach terenowych.
6. Popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.
7. Popularyzacja turystycznych imprez jako doskonałej formy wypoczynku.

§ 7. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. Koszty organizacyjne rajdu pokrywa organizator. 
2. Prawo do udziału w rajdzie  mają  osoby pełnoletnie  po zapoznaniu się  z  regulaminem

i wypełnieniu karty zgłoszenia. Regulamin oraz karty zgłoszenia zostaną zamieszczone na
stronie internetowej  www.kozienicepowiat.pl lub będą do pobrania w Wydziale Promocji
i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 15, I piętro, pok.
12, gdzie następnie składa się wypełnione i własnoręcznie podpisane karty. Z uwagi na
ograniczoną ilość miejsc liczy się kolejność zgłoszenia.

3. Złożenie przez uczestnika wypełnionej karty w Starostwie Powiatowym w Kozienicach,
oznacza  zapoznanie  się  z  regulaminem i akceptację  warunków uczestnictwa  w rajdzie
rowerowym.

4. Organizator,  wszystkie  osoby  z  nimi  współpracujące,  a  także  osoby  związane
z przeprowadzeniem  i  organizacją  rajdu  nie  ponoszą  odpowiedzialności  względem
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie
lub po rajdzie. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie zaistniałe szkody. Złożenie wypełnionej
karty jest jednoczesnym zobowiązaniem uczestnika, że w razie nieszczęśliwego wypadku
nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. 

5. Organizator nie zapewnia wymiany części zapasowych w rowerze podczas trwania rajdu.
6. Organizator  nie  zapewnia  transportu  do miejsca  startu  Rajdu i  z  miejsca  zakończenia

Rajdu.

§ 8. Zobowiązania uczestników

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania  regulaminu  oraz  obowiązkowego  podporządkowania  się  decyzjom

organizatora rajdu.
2. Posiadania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. Uczestnik rajdu zobowiązany jest posiadać sprawny technicznie rower (preferowany

rower górski lub trekkingowy). Organizator zaleca uczestnikom jazdę w kaskach, w
przypadku braku kasku należy mieć nakrycie głowy chroniące przed słońcem, na
wszelki  wypadek  powinno  się  mieć  odzież  przeciwdeszczową.  Każdy  uczestnik



powinien  ze  sobą  zabrać  telefon  komórkowy,  napoje  (woda,  płyny  izotoniczne),
przynajmniej  jedną  dętkę  rowerową  (ewentualnie  łatki  samowulkanizujące  się),
pompkę, spinki łańcuchowe.

4. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są we własnym zakresie zapewnić transport rowerów na
miejsce Startu Rajdu i z miejsca zakończenia Rajdu.

5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów. Wszelkie
ewentualne  naprawy sprzętu  i  inne  sytuacje  wymagające  postoju  zawodników muszą
odbywać  się  w  miejscu  powstałej  awarii  w  sposób  nie  utrudniający  jazdy  innym
uczestnikom rajdu.

6. Należy pamiętać,  że  obowiązuje  jazda  w rzędzie  przy  zachowaniu  odległości  między
rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.

7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować
szybkość przez hamowanie.

8. Podczas jazdy w kolumnie jedziemy rzędem jeden za drugim.
9. Każdy manewr na drodze musi  być  przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
10. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.
11. W  czasie  rajdu  obowiązuje  bezwzględny  zakaz  spożywania  alkoholu  i  środków

odurzających!
12. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy i szczególną troskę o środowisko

naturalne.

§ 9. Zasady poruszania się na trasie rajdu

1. Na trasie  rajdu  poruszamy się  zgodnie  z  przepisami  ruchu drogowego  oraz  zasadami
koleżeństwa.

2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem.
3. Zabrania  się  oddalania  lub  opuszczania  rajdu  bez  uprzedniego  powiadomienia

organizatora.

§ 10. Postanowienie końcowe

1. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.
2. Uczestnicy rajdu są ubezpieczeni na czas rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę  na publikację  ich wizerunków
w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

5. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną.

6. Organizator zapewnia jeden gorący posiłek.

7. Każdy uczestnik rajdu otrzyma od organizatora znaczek rajdowy, folder z opisem trasy
rajdu oraz gadżet niespodziankę.

8. Ze względu na warunki atmosferyczne rajd może być przełożony na inny termin.


