
REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 

§ 1. Organizator 

1. Organizatorem Rajdu Rowerowego (zwanego dalej Rajdem) jest Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 6 w Żorach Kleszczowie. 

§ 2. Zasady i Przebieg Rajdu 

1. Rajd odbywa się 30 września 2018 roku na terenie dzielnicy Kleszczów , w  Rudziczce i Suszcu w godzinach od 13.00 do18.30. 

2. Celem Rajdu jest integracja społeczności szkolnej (uczniów, rodziców i nauczycieli). 

3. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.  

4. Rajd dedykowany jest rodzinom uczniów uczęszczających do placówki oraz  pracownikom szkoły ZSP-6. Uczniowie biorą udział 

w Rajdzie tylko i wyłącznie pod opieką  rodziców lub opiekunów prawnych. Dzieci bez opiekunów nie będą brały udziału w Rajdzie. 

5. Rajd przebiega przez  tereny leśne oraz drogi publiczne nie wyłączone z ruchu drogowego  w związku z czym uczestnicy 

zobowiązani są do przestrzegania  przepisów ruchu drogowego oraz proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. 

Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Rajdzie.  

6. Uczestnicy przystępując do Rajdu biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Rajdu.  

W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie. 

7. Za stan techniczny oraz odpowiednie wyposażenie swoich rowerów  i rowerzystów odpowiadają użytkownicy rowerów. 

8. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest dostarczenie przed startem pisemnej zgody na uczestnictwo w Rajdzie. Wyrażenie 

zgody  jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

9. Organizatorzy przewidują 3 trasy Rajdu: Normal, eXtreme i  Easy Rider. 

Przebieg tras pokazany jest w załącznikach do niniejszego Regulaminu Rajdu.  Na trasach „Normal” i eXtreme” organizatorzy 

zapewniają przewodników. Trasa „Easy Rider” przeznaczona jest dla zmotoryzowanych uczestników, którzy samochodami dotrą 

na miejsce spotkania – na tej trasie organizator nie przewiduje samochodu pilotującego. Zmotoryzowani uczestnicy na miejsce 

docelowe Rajdu docierają we własnym zakresie.  

10. Uczestnicy Rajdu dobierają się w grupy  nie przekraczające 15 rowerów. 

11. Każda z grup rowerowych biorąca udział z Rajdzie powinna poruszać się po trasie Rajdu pod nadzorem co najmniej jednej 

osoby dorosłej.  

12. Uczestnicy Rajdu we własnym zakresie organizują sobie prowiant oraz koce/karimaty do siedzenia. Organizator zapewnia 

miejsce na ognisko, drewno na ognisko oraz ziemniaki i ciepłą herbatę w miejscu docelowym (Suszec, Kolonia Podlesie 5). 

13. W trakcie Rajdu członkowie poszczególnych grup nie mogą się rozdzielać. 

14. Poprzez rejestrację i udział w Rajdzie uczestnik wyraża zgodę na: 

- wzięcie udziału w Rajdzie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; 

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Rajdu  

- opublikowanie przez Organizatora na łamach strony internetowej szkoły  wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, 

imienia i nazwiska uczestnika. 



 

§ 3.Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Rajdu z ważnych przyczyn. 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. 


