
REGULAMIN

Rodzinnego Przejazdu Rowerowego pt.

RAJD NIETOPERZA

 3 Maj 2022

I. Cel rajdu

1. Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

2. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych Pogórza Sądeckiego

3. Rozwijanie turystyki rowerowej.

4. Integracja społeczności Powiatu Nowosądeckiego.

5. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej 

jazdy na rowerze.

II. Organizator

Głównym organizatorem Rajdu Nietoperza – rodzinnego przejazdu rowerowego jest 

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna „KORZENIE” .

Adres: 33-322 Korzenna 325

III. Współorganizatorzy

• Wójt Gminy Korzenna

• Centrum Kultury w Korzennej

• Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowcu

IV. Termin rajdu

Rajd odbędzie się 3 maja 2022 roku (wtorek)



V. Trasa rajdu

Trasa rajdu przebiega przez 4 wsie: Korzenna, Niecew, Lipnica Wielka, Bukowiec. Rajd 

prowadzony jest na drogach zaliczanych do kategorii dróg powiatowych oraz gminnych.

Nawierzchnia drogi: asfaltowa. Trasa rajdu przebiega drogami o niewielkich różnicach wzniesień. 

Wszystkie grupy spotykają się na placu WTZ w Bukowcu (meta rajdu).

VI. Przebieg rajdu

1. Zbiórka uczestników rajdu:

– plac przed stadionem w Korzennej

2. Start rajdu:

- godzina 14.30 – plac przed stadionem w Korzennej

3. Meta rajdu:

Plac przed WTZ w Bukowcu

4. Losowanie nagród dla uczestników rajdu.

- po przyjeździe na plac WTZ  w Bukowcu – ok. godz. 17.00

5. Zakończenie rajdu:

– ok. godz. 18.00

Indywidualny powrót do domu uczestników rajdu.

VII. Organizacja rajdu

1. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników.

2. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.

3. Uczestnicy rajdu biorą udział w jednej grupie.



4. Na czele grupy stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu 

zorganizowani w kolumnach.

5. Do każdej kolumny, liczącej do 15 uczestników rajdu, przypisana jest jedna osoba ze służby

porządkowej. Odległość między kolumnami minimum 200m.

6. Grupie towarzyszy samochód techniczny wyposażony w apteczkę i środki opatrunkowe oraz 

sprzęt gaśniczy.

7. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.

8. Grupę zamyka osoba ze służb porządkowych, która ma umieszczony na kamizelce 

bezpieczeństwa napis: KONIEC RAJDU.

9. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik

informuje organizatora (służbę porządkową) o tym fakcie i jest zabierany włącznie z rowerem przez

samochód techniczny.

10. Grupie towarzyszy osoba posiadająca uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy.

11. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi (służbie porządkowej), 

który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc 

medyczną.

12. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym 

zakresie. 

VIII. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.

2. Do udziału w rajdzie zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego w 

szczególności dzieci i młodzież szkolną.

3. W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanej przez organizatora 

karcie zgłoszenia. Zgłoszenia dostępne na stronie www.korzenna.pl należy dostarczyć osobiście do 

Dworu w Korzennej lub przesłać na adres e-mail: kszarek@ck.wkorzennej.pl 

4. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane są do 29.04.2022 roku do godziny 15:00.

5. Osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator 

rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

6. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania karty rowerowej.

mailto:kszarek@ck.wkorzennej.pl


7. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w rajdzie na całkowitą odpowiedzialność opiekunów 

prawnych.

8. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu - napoje.

9. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w 

dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.

10. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower.

11. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków

odurzających.

12. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.

IX. Obowiązki uczestników rajdu

1. Przestrzeganie regulamin rajdu.

2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu, przewodnika grupy oraz poleceń

wydawanych przez służby porządkowe.

3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.  

4. Posiadanie karty rowerowej.

5. Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. X.

6. Posiadanie sprawnego technicznie roweru.

7. Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia.

8. Stosowanie się do zakazów:

1) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

2) używania otwartego ognia,

3) poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,

4) posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz 

ostrych przedmiotów,

5) wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy.

9. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.

10. Noszenie w sposób widoczny, przez cały czas trwania rajdu, identyfikatora przekazanego na 

starcie rajdu.



X. Zasady poruszania się na trasie rajdu

1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie.

3. Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi.

4. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2m, a przy zjazdach- 5m.

5. Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach.

6. Odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200m.

7. Należy jechać równo i spokojnie. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i 

ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów.

8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy 

kontrolować przez hamowanie.

10. 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

11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.

XI. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu

1. Zapewnienie przewodnika prowadzącego przez trasę rajdu.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania rajdu przez służby porządkowe.

3. Przekazanie dla każdego uczestnika rajdu, na starcie identyfikator, który będzie brał udział w

losowaniu cennych nagród rzeczowych.

4. Zabezpieczenie pomocy medycznej.

5. Zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy.

6. Zabezpieczenie transportu uczestnika rajdu wraz z rowerem w przypadku braku możliwości

kontynuowania jazdy.

7. Organizacja losowania nagród rzeczowych dla uczestników rajdu. 



XII. Postanowienia końcowe

1. Udział w rajdzie jest dobrowolny.

2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na

odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania rajdu.

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas

pokonywania trasy.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

rajdu.

5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 

organizator nie odpowiada.

6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane

przez uczestników rajdu w których brali oni udział.

7. Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego

Regulaminu.

8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada

osobiście.

9. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w 

relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.

10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownika rajdu.

11. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu 

nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

12. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu.

13. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu lub

przewodnika grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich

uczestników rajdu.

15. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony.

/-/ Andrzej Kubisz

Prezes Stowarzyszenia „KORZENIE” 

Korzenna, 22 kwiecień 2022r. 



.............................................., dnia ................................

KARTA ZGŁOSZENIA

UCZESTNICTWA W PRZEJEŹDZIE ROWEROWYM DNIA 03.05.2022 r.

Wyrażam zgodę na

udział mojego syna/mojej córki* …...........................................................................................

w przejeździe rowerowym z miejscowości Korzenna do miejscowości Bukowiec (plac WTZ) dnia 

03.05.2022 r. Ponadto oświadczam, że:

1) moje dziecko jest mieszkańcem Powiatu Nowosądeckiego

2) stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu przejeździe rowerowym.

3) moje dziecko w trakcie przejazdu będzie poruszało się na rowerze spełniającym wymagania 

przepisów prawa o ruchu drogowym oraz powinno być wyposażone w stosowny kask ochronny.

4) moje dziecko posiada stosowny dokument uprawniający do poruszania się rowerem po drogach 

publicznych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

5) zobowiązuję się do zapewnienia pełnoletniego opiekuna w/w dziecka, który będzie uczestniczył 

w przejeździe rowerowym.

Uwagi:

1. Wyżej wskazany przejazd rowerowy ma na celu popularyzowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i 

architektonicznych Powiatu Nowosądeckiego.

2. Wyżej wskazany przejazd nie jest rajdem rowerowym w rozumieniu art. 65 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym.

3. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją 

przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które 

wystąpią przed, w trakcie lub po przejeździe.

4. Uczestnik przejazdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.

5. Uczestnik jest zobowiązany do poruszania się w trakcie przejazdu zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

6. Rodzice (opiekunowie) uczestnika ponoszą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania uczestnika 

skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób.

7. Przez podpisanie niniejszego oświadczenia rodzice (opiekunowie) uczestnika zrzekają się prawa dochodzenia 

prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z przejazdem oraz akceptują 

postanowienia regulaminu dotyczącego przejazdu rowerowego z dnia 22.04.2022r.

................................................................. 
* niepotrzebne skreślić (podpis rodzica)


