
XI KRAJOZNAWCZY OGÓLNOPOLSKI RAJD ROWEROWY ENERGETYKÓW 
OŁOMUNIEC-CZECHY 2019 

 

 

REGULAMIN RAJDU 
 

 
 

1. Nazwa imprezy: XI Krajoznawczy Ogólnopolski Rajd Rowerowy Energetyków, Ołomuniec-Czechy 2019 

2. Termin i miejsce imprezy:  18-23 maja 2019 

3. Cel imprezy: Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku na rowerach, integracji 
pozazawodowej grup branżowych oraz promowanie tradycji, kultury i walorów przyrodniczo-
krajoznawczych miejsc, w których odbywają się kolejne edycje rajdu. 

4. Plan rajdu: 

a) Uczestnicy rajdu przejeżdżają wskazane trasy rowerowe w grupach lub indywidualnie; 

b) Opis tras wraz z mapą uczestnicy otrzymają w pierwszym dniu rajdu; 

5. Warunki uczestnictwa: 

a) Uczestnikiem rajdu może być każdy, kto opłacił uczestnictwo rajdu oraz przesłał na adres 
organizatora wypełnioną „Kartę zgłoszenia”. 

b) Uczestnicy rajdu zobowiązani są do: 

 Posiadania sprawnego technicznie roweru (w przypadku braku, na wniosek uczestnika 
organizator może wypożyczyć rower na koszt uczestnika w miejscu organizacji rajdu). 

 Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom 
organizatorów rajdu.  

c) Na trasie rajdu obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa w ruchu kołowym, ponadto: 

 Na trasie rajdu dopuszcza się korzystanie z drogi (w mieście i poza miastem)  
w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym. 

 Przy przekraczaniu jezdni (drogi) wyznaczeni kierownicy grup zabezpieczają przejście, 
zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.  

 Jadąc rzędem należy zachować bezpieczną odległość między rowerami. 

 Przy zjazdach nie należ rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość.  

 Każdy manewr na drodze może być przeprowadzony dopiero po upewnieniu się  
o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz musi być odpowiednio wcześniej 
zasygnalizowany.  

 Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, 
łące lub polanie.  

d) Uczestnicy rajdu powinni posiadać apteczkę, przybornik techniczny (do napraw roweru), pompkę, 
spinki łańcuchowe, samoprzylepne łatki gumowe, klej do gumy itp.  

e) Uczestnicy rajdu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

f) Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu. 


