
REGULAMIN 
53. RAJDU ROWEROWEGO „DOLINĄ BARYCZY” 

 
ŻMIGRÓD – 4 WRZESIEŃ 2022 roku 

 

I. CEL RAJDU 
 
1. Ukazanie piękna Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” 
2. Popularyzacja czynnego wypoczynku, dróg rowerowych i upowszechnianie turystyki 

rowerowej  
3. Umacnianie więzi koleżeńskich między rowerowymi turystami  

 

II. ORGANIZATORZY I PARTNERZY RAJDU 

 

1. Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie 
2. Gmina Żmigród 
3. Dolnośląska Kraina Rowerowa 
4. PHU Marton Żmigród 

 

III. TERMIN I TRASA RAJDU 

 

1. 04 wrzesień 2022 (niedziela), start godz. 09.00 – przy OSiR w Żmigrodzie 
2. Trasa Rajdu: 50  km. Żmigród OSiR-Bychowo-Kędzie-Bartków-Ługi-Pobiel-Laskowa-
Korzeńsko-Garbce-Żmigród rynek. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE 

 

1. W Rajdzie może wziąć udział maksymalnie 150 osób.   
2. Posiadanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja itp.) 
3. W Rajdzie mogą brać udział osoby od 8. roku życia.  
4. Osoby wieku do 18. roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej  
5. Wpłacenie przed rozpoczęciem Rajdu wpisowego w wysokości: 15zł od osoby 

pełnoletniej oraz 10 zł od osób niepełnoletnich lub uczących się do 26 roku życia.   
6. Zgłoszony uczestnik wpłaty dokonuje przed startem Rajdu w kasie biletowej przy wejściu 

na basen Aquagród (OSiR Żmigród) 
7. Odebranie paragonu i „bonu żywnościowego” jest równoznaczne ze złożeniem 
przez uczestnika/jego przedstawiciela ustawowego oświadczenia, że jest zdolny do udziału 
w Rajdzie, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające jego 
udziału z Rajdu oraz, że uczestniczy w tej wyprawie na własną odpowiedzialność. 

 

V. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU 

 

1. Przebycie trasy zgodnie z Regulaminem Rajdu 
2. Przestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom Organizatora  
3. Przestrzeganie zasad ruchu drogowego: 
 

a) kolumny rowerzystów do 20 osób 

b) odległości między kolumnami nie mniejsze niż 100 metrów 



4. Posiadanie własnego roweru (wskazane jest posiadanie kasku ochronnego)  
5. Posiadanie ubioru i obuwia dostosowanego do turystyki rowerowej i zmiennych 

warunków atmosferycznych oraz kamizelki odblaskowej  
6. Dostosowanie się do poleceń organizatora Rajdu oraz osób wyznaczonych do kierowania 

kolumną podczas przejazdu  
7. Dostosowanie się do zasad poruszania się w terenach leśnych (przepisy przeciw 

pożarowe), rezerwatach i parkach krajobrazowych  
10. Udzielanie pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku lub awarii roweru 

11. Udział w uroczystościach otwarcia i zakończenia Rajdu 
12. Uczestnicy odpowiadają osobiście za swój sprzęt 
13. Jeśli Uczestnik, który wcześniej dokonał zapisu, zaobserwuje u siebie objawy choroby, 

nie może wziąć udziału w Rajdzie 
14. Uczestnikom Rajdu zabrania się:  

a) spożywania alkoholu i innych środków odurzających 
b) zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych 
c) niszczenia przyrody 
d) indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna 
e) głośnego zachowywania się 
f) zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatora 

 

VI. PRZEBIEG RAJDU 

 

1. Start kolumn Rajdu odbywa się na polecenie wyznaczonej przez Organizatora pełnoletniej 
osoby odpowiedzialnej za przydzieloną mu grupę uczestników.  

2. Uczestnicy Rajdu poruszający się w kolumnach dostosowują prędkość do prowadzącego 
kolumnę, bezwzględnie pozostając za prowadzącym.  

3. Uczestnicy podczas przejazdu dostosowują się do przepisów o ruchu drogowym.  
4. W wyznaczonych punktach postoju wszyscy zachowują ostrożność, szczególnie przy 

akwenach wodnych oraz przechodzeniu przez jezdnię.  
5. W trakcie Rajdu przewidzianych jest 5 miejsc postojowych na regenerację sił i ewentualne 

usunięcie usterek w rowerach.  
6. Przewidywane zakończenie Rajdu około godziny 17.00. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  
1. Organizator Rajdu zapewnia napoje chłodzące.   
2. Organizator zapewnia ciepły posiłek podczas ostatniego postoju.  
3. Organizator zapewnia okolicznościowe gadżety dla uczestników.  
4. Organizator Rajdu zapewnia pomoc medyczną. 
5. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego. 
6. Organizator Rajdu zapewnia mapkę trasy dla wszystkich uczestników.  
7. Organizator nie zapewnia dla uczestników ubezpieczenia NNW.  
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rowery i rzeczy pozostawione lub zaginione 

w trakcie i po zakończeniu Rajdu. Organizator nie zapewnia miejsc do przechowywania 
rzeczy  

9. Organizator zastrzega możliwość wykluczenia z Rajdu osób, które stwarzają zagrożenie w 
ruchu drogowym, nie dostosowują się do poleceń organizatora i osób odpowiedzialnych 
za przejazd kolumn, nie przestrzegają przepisów przeciwpożarowych i spożywających 
alkohol oraz umyślnie naruszających Regulamin Rajdu. Fakt o wykluczeniu z Rajdu 
podany zostanie do wiadomości wszystkim uczestnikom Rajdu  



10. Organizatorzy i kierownictwo Rajdu nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności 
karnej, ani cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników 
Rajdu, w tym spowodowanie wypadku drogowego, uszkodzenie roweru i ubioru.  

11. Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nie objętych należy 
wyłącznie do organizatorów i kierownictwa Rajdu.  

12. Rajd zostanie przesunięty na inny termin w wypadku złych warunków atmosferycznych. 

13. Uczestnik Rajdu dokonując opłaty wynikającej z pkt. IV ust. 7 akceptuje niniejszy 

Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz oświadcza, że zapoznał się 

klauzulami informacyjnymi RODO zawartymi na stronie  internetowej: www.zpk-zmigrod.eu  

Klauzula nr 1  https://www.zpk-

zmigrod.eu/images/RODO/1_KLAUZULA_INFORMACYJNA_uslugi_platne_dorosle.pdf 

Klauzula nr 2 https://www.zpk-

zmigrod.eu/images/RODO/2_KLAUZULA_INFORMACYJNA_uslugi_platne_dzieci.pdf 
 

 
                                                                     Organizatorzy 
 


