
VI RAJD ROWEROWY ZAKRZEWKO 2021 

REGULAMIN ZAWODÓW 

ORGANIZATOR 

Organizatorem Rajdu Rowerowego Zakrzewko jest sołectwo Zakrzewko przy współudziale Gminy 

Łysomice.  

CEL IMPREZY 

Organizowana impreza sportowa oraz wydarzenia z nią związane mają na celu:  

1. Promocję gminy Łysomice.  

2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.  

3. Integracja lokalnych społeczności i mieszkańców Gminy Łysomice.  

4. Aktywowanie do zabawy całych rodziny, sąsiedztw oraz młodzieży 

5. Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych na terenie gminy Łysomice. 

TERMIN I MIEJSCE 

Rajd odbędzie się 20 czerwca 2021 roku od godziny 10.30:00 START odbędzie się w Zakrzewku, 

przystanek w Kamionkach Małych nad jeziorem i META ponownie w Zakrzewku. Rejestracja 

uczestników odbędzie się w Zakrzewku oraz w Kamionkach Małych na plaży głównej. 

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca zawodów, przy czym Uczestnik, 

zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie 

internetowej Gminy Łysomice funpagu @Gmina Łysomice, nie później niż 24 godziny przed 

rozpoczęciem zawodów. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony 

Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń 

Uczestnika w stosunku do Organizatora. 

PROGRAM RAJDU 

10:30 – start uczestników z Zakrzewka, przy świetlicy wiejskiej trasa ( Zakrzewko, Tylice, Sławkowo, 

Morczyny, Kamionki Duże, Kamionki Małe) 

12:00 – rejestracja uczestników- każdy uczestnik ma obowiązek osobistego wpisania się na listę rajdu 

i podpisać oświadczenie uczestnika. 

12:00-13:30 atrakcje dla dzieci, animacje, poczęstunek 

13:30- wspólny wyjazd uczestników rajdu do Zakrzewka trasą ( Kamionki Małe, Turzno, Gostkowo, 

Zakrzewko 

15:00 piknik rodzinny w Zakrzewku przy świetlicy wiejskiej 

TRASA 

 I etap rajdu – rower około 10 km. ( Zakrzewko, Tylice, Sławkowo, Morczyny, Kamionki Duże, 

Kamionki Małe) 



Trasa płaska z lekkimi podjazdami, poprowadzona drogami rowerowymi asfaltowymi, obowiązuje 

ruch prawostronny, zabrania się wyjeżdżania na przeciwległy pas ruchu. - Uczestnicy zobowiązani są 

do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń 

służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Pożarnej, , służb 

medycznych, a także pozostałych służb zabezpieczających trasę z ramienia Organizatora - rowerzyści 

poruszają się z zachowaniem zasad ustawy „Prawo o ruchu drogowym” - dozwolone są wszystkie 

rodzaje rowerów, sprawne technicznie, wyposażonym w sprawne hamulce - uczestnik może 

startować na rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony.  Kask obowiązkowy na całej 

długości trasy rowerowej. 

UCZESTNICTWO 

W rajdzie rowerowym prawo startu mają osoby, które spełniają n/w warunki: 

1. Najpóźniej w dniu, tj. 20.06.2021 r. zawodów ukończą 18 lat. Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w 

rajdzie pod opieką dorosłego opiekuna, lub po wyrażeniu pisemnej zgody na uczestnictwo 

rodzica/opiekuna 

2. Będą przestrzegać niniejszego regulaminu i dokonają zgłoszenia poprzez wpisanie się na listę 

uczestników 

Wszystkie osoby startujące w rajdzie, które w dniu zawodów ukończyły 18 lat podpisują 

oświadczenie, że startują w rajdzie na własną odpowiedzialność i nie posiadają przeciwskazań 

zdrowotnych do udziału w rajdzie oraz wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie swojego 

wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, tj. w szczególności relacjach z zawodów oraz 

materiałach promocyjnych zawodów oraz sponsorów. 

Start osób, które w dniu rajdu nie osiągnęły pełnoletności możliwy jest jedynie za pisemną zgodą 

rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że biorą 

pełną odpowiedzialność za start podopiecznych. 

Uczestnicy zawodów wyrażają również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów. 

BEZPIECZEŃSTWO 

1.Biorąc udział w imprezie musisz liczyć się z tym, że możesz się zadrapać, otrzeć, lub nabawić się 

kontuzji.  

2. Niedopuszczalny jest udział pod wpływem alkoholu lub innych używek (narkotyki, doping, 

dopalacze, inne). Zakazy te podyktowane są przede wszystkim bezpieczeństwem uczestników.  

3. Jeżeli uczestnik nie dostosuje się i złamie powyższe zakazy Organizator może wykluczyć go z 

imprezy i usunąć z jej terenu. Ponadto Organizator może wyciągnąć konsekwencje prawne w 

stosunku do uczestnika.  

4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia. Dlatego każdy z uczestników powinien posiadać 

wykupione odpowiednie ubezpieczenie.  

 

 



OCHRONA WIZERUNKU 

1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku oraz na publikację materiałów z 

imprezy zawierających jego wizerunek, głos lub wypowiedź w całości lub w częściach na 

potrzeby marketingowe i promocyjne Organizatora, jego imprez oraz partnerów.  

2. Zgoda obejmuje wykorzystanie i publikację wizerunku uczestnika oraz materiałów z 

imprez zawierających jego wizerunek na stronach internetowych, portalach 

społecznościowych, w prasie, radiu, telewizji.  

3. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za wykorzystanie lub/i publikację jego 

wizerunku lub/i materiałów z imprez z jego wizerunkiem.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.  

2. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, o czym będzie informował na stronie 

internetowej zawodów.  

3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do bezwzględnego wykonywania poleceń Organizatora  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz dokumenty 

pozostawione bez nadzoru. 

5. Uczestnik zobowiązuje się do : 

• przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako 

usprawiedliwienie); 

• zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

• realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy; 

• kulturalnego zachowywania się; 

• samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy. 

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

organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne 

kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach 

spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za 

wyrządzone szkody.  

7. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub 

poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub 

uczestnictwem w imprezie.  

8. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii uczestników.  

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników bez opieki.  

10. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie mu pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych 

zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel 



medyczny i paramedyczny działający w imieniu Organizatora.  

11. Uczestnik jednocześnie oświadcza, że:  

• jest zdrowy i nie zataił okoliczności zdrowotnych wykluczających go z udziału w imprezie;  

• nie ma żadnych przeciwwskazań, w szczególności zdrowotnych, do udziału w imprezie i jest w pełni 

zdolny do udziału w danej imprezie;  

• bierze udział w imprezie dobrowolnie i na własną odpowiedzialność i ryzyko;  

• przyjmuje do wiadomości i jest świadomy tego, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem 

fizycznym, psychicznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i 

urazów fizycznych;  

• przyjmuje do wiadomości i jest świadomy tego, że z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, 

niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. 

  


