
 
 
 

 

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego 

Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo 

REGULAMIN RAJDU  ROWEROWEGO 
,, Rowerem przez  Wieprz - poznajemy atrakcje  

przyrodnicze i turystyczne gminy”  
 
Data:  12.07.2014 r. 
Miejsce:    Boisko sportowe LKS „POGÓRZE” w Gierałtowicach         
 Gospodarstwo rybackie Stanisława Sopickiego w Frydrychowicach 

                        
I. Cel rajdu: 

 
1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu 

życia, 
2. Popularyzacja turystyki rowerowej na terenie Gminy Wieprz, 
3. Zaprezentowanie walorów turystyczno – rekreacyjnych poszczególnych sołectw 

gminy, 
4. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku, 
5. Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród mieszkańców, 
6. Tworzenie warunków do czynnej rekreacji i wypoczynku. 

 
II. Organizator rajdu: 

 
1. Organizatorem rajdu rowerowego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

„Dorzecze Soły i Wieprzówki”. 
2. Wykonawcą zadania jest Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu. 

 
III. Termin rajdu: 12 lipca 2014r. (sobota) 

 
IV. Harmonogram rajdu: 

 
godz. 13.00   
Zbiórka uczestników w następujących lokalizacjach: 
a) Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu, Wieprz 217A   
b) Wiejski Dom Kultury w Frydrychowicach,  Frydrychowice  91    
c) Wiejski Dom Kultury w Przybradzu,  Przybradz 103 
d) Wiejski Dom Kultury w Gierałtowiach, Gierałtowice 65 
e) Wiejski Dom Kultury w Gierałtowiczkach, Gierałtowiczki 14    
f) Wiejski Dom Kultury w Nidku, Nidek 52 

 
godz.13.15  
Start uczestników z poszczególnych sołectw - przejazd uczestników  z poszczególnych 
sołectw  wyznaczonymi na mapie  trasami na boisko sportowe  LKS „POGÓRZE”  
w Gierałtowicach  nad Wieprzówką. 
 
godz. 14.00  
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Powitanie wszystkich uczestników rajdu na  boisku sportowym  LKS „POGÓRZE” 
w Gierałtowicach. 

 
Godz. 14.30 
Zawody drużynowe w konkurencjach sprawnościowych oraz sprawdzających wiedzę. 

 
Godz. 16.30 
Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników. 
 
Godz. 17.00 
Przejazd uczestników rajdu do Gospodarstwa  Rybackiego Pana Stanisława Sopickiego                       
w  Frydrychowicach. 
 
Godz. 17.40 
Spotkanie biesiadne połączone ze zwiedzaniem gospodarstwa rybackiego. 

 
Godz. 18.30 
Konkurs na najciekawszy wianek świętojański - wicie wianków z materiałów 
przywiezionych przez drużyny. 

 
Godz. 19.30 
Ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie pamiątkowych pucharów oraz nagród 
rzeczowych, puszczanie  wianków na stawie. 
 
Godz. 20.00 
Biesiada przy ognisku z wędzonym karpiem. 
 
Godz. 21.00  
Zakończenie imprezy. 

 
 

V. Zasady i proces rekrutacji: 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest dokonanie zgłoszenia poprzez 

wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA oraz dostarczenia jej  do jednej z placówek 
Wykonawcy:  Gminnego Ośrodka Kultury lub Wiejskich Domów Kultury 
w poszczególnych sołectwach. 

2. Formularz KARTY ZGŁOSZENIA dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz 
Wykonawcy, a także na stronach internetowych tych podmiotów. 

3. Termin składania KART ZGŁOSZENIA  upływa 4 lipca 2014 r. 
4. Ilość uczestników rajdu jest ograniczona. 
5. O zakwalifikowaniu na listę uczestników rajdu decydować będzie kolejność zgłoszeń 

oraz data zgłoszenia. 
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VI. Warunki uczestnictwa: 

 

1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się 
z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny: 

 na stronie internetowej organizatora: www.dsiw.pl oraz w jego siedzibie: 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, 
ul. Edukacyjna 9, tel. 33 843 60 17 

 na stronie internetowej wykonawcy: www.wieprz.naszgok.pl oraz w jego 
siedzibie: Gminny Ośrodek Kultury    34-122 Wieprz 217A . tel.33 8755 216 

2. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się 
po drogach. 

3. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. 
4. Udział w Rajdzie jest bezpłatny. 

 
VII. Zasady zachowania uczestników rajdu: 

 
Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą 
zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy 
rajdu zobowiązani są do: 
 

1. Przestrzegania Regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się 
decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem. 

2. Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu , nie dopuszcza się współzawodnictwa 
sportowego na trasie rajdu. 

3. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!  
4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego. 
5. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy 

zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m. 
6. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.  
7. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy 

poszczególnymi grupami kolumny. 
8. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do 

prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo 
i spokojnie w szyku.  

9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy 
kontrolować szybkość i hamowanie. 

10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.  

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

12. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc 
niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia. 

http://www.dsiw.pl/
http://www.wieprz.naszgok.pl/
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13. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. 
 

Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe. 
 

VIII. Na trasie rajdu zabrania się: 
 
1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 
2. zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych, 
3. niszczenia przyrody, 
4. indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna, 
5. głośnego zachowywania się, 
6. zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora. 

 
IX. Odpowiedzialność organizatora 

 
1. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe 

w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.  
2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy 

i za szkody wyrządzone przez uczestników.  
4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.  
5. Organizator przewiduje atrakcje: 

 konkursy z nagrodami dla uczestników 

 zawody sprawnościowe, konkurencje sprawdzające wiedzę 

 pokazy rękodzieła artystycznego 

 prezentacja  

 występy artystyczne  
 

X. Postanowienia końcowe: 
 

1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków 
w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach 
promocyjnych organizatora. 

2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 
Regulaminu.  

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych 
decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 
uczestnika od jego przestrzegania. 

 
 
 
 
 


