
 
 

REGULAMIN I GWIAŹDZISTEGO RAJDU ROWEROWEGO SZLAKIEM KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ 
ŻERKÓW - ROBAKÓW 16.08.2015 

  
1. Regulamin określa zasady zgromadzenia i warunki rajdu oraz sposoby zachowania się 

uczestników.  
2. Organizatorzy zapewniają służby porządkowe, wóz techniczny oraz zabezpieczenie 

medyczne. 
3. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i 

ścisłego wykonywania poleceo organizatorów oraz służb porządkowych. 
4. Osoby biorące udział w zgromadzeniu i rajdzie robią to na własną odpowiedzialnośd i 

zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom. 
5. Dzieci do 15-go roku życia mogą brad udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej. Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna do 18-go roku życia jest 
zobowiązana do dostarczenia organizatorowi pisemnej zgody rodziców. 

6. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane 
z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 
wystąpią przed w trakcie lub po przejeździe. 

7. Uczestnik rajdu zrzeka się wszelkich roszczeo wobec Organizatorów z tytułu wypadków, 
poniesionych szkód oraz lub obrażeo powstałych w trakcie korzystania ze sprzętu. 

8. Zabrania się udziału w zgromadzeniu i rajdzie osobom będącym pod wpływem 
alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz spożywania w/w 
używek podczas rajdu. 

9. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeostwo przejazdu, uczestnicy mogą 
zostad usunięci z udziału w imprezie. 

10. Organizator imprezy uprawniony jest do rejestrowania jej przebiegu przy pomocy 
urządzeo rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu. 

11. Uczestnicy zobowiązani są uiścid opłatę wpisową w wysokości 8 zł, w której zawiera się 
koszt zupy i ubezpieczenia. 

12. Zakooczenie rajdu następuje w Robakowie. Powrót każdy uczestnik organizuje 
samodzielnie. 

13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
14. Z treścią regulaminu rajdu uczestnicy zapoznają się poprzez stronę internetową 

www.biblioteka.zerkow.pl, tablicę ogłoszeo w bibliotece oraz ulotki w dniu zapisu. 

 

Organizatorzy 

Trasa przejazdu: 
Żerków -> Raszewy -> Kretków -> Żerniki -> Prusinów -> Robaków 
 
Dystans ok. 18km 

 

http://www.biblioteka.zerkow.pl/

