
Regulamin Rajdu Rowerowego 

Wschodnim Szlakiem Green Velo 

30 IX – 1 X 2017 

 

I. Cel rajdu: 

✓ popularyzacja turystyki rowerowej poprzez przejazd trasami 

Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo  

✓ doświadczanie walorów przyrodniczych Podkarpacia 

✓ inauguracja nowego roku harcerskiego w chorągwi, poprzez: 

-odwiedzenie atrakcyjnych turystycznie miejsc 

-propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci                                     

i młodzieży  

-integracja mieszkańców podczas pikników, przedstawienie 

mieszkańcom oraz uczestnikom rajdu, powstania i przebiegu 

szlaku rowerowego Green Velo oraz zapoznanie z historią 

roweru od czasów Leonarda da Vinci 

-wyrabianie kondycyjne oraz sprawdzanie własnej sprawności 

 

II. Data i trasa rajdu 

Data: 30 września – 1 października 2017r. 

Trasa (łącznie 110km):  

I dzień – Rzeszów – Leżajsk (punkty postojowe w Łańcucie, 

Białobrzegach, Biedaczowie) 

II dzień – Leżajsk – Stalowa Wola (punkty postojowe w Nowej 

Sarzynie, Rudniku nad Sanem, Nisku) 

 

III. Organizatorzy rajdu: 

Chorągiew Podkarpacka ZHP 

Ul. Hetmańska 9 

35-045 Rzeszów 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Udział w rajdzie jest nieodpłatny. 

2. Rajd odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych. 

3. Istnieje możliwość zgłoszenia się na określony odcinek 

trasy 



4. Zgłoszenie za pośrednictwem formularza elektronicznego 

dostępnego na stronie www.podkarpacka.zhp.pl lub na 

Facebooku Chorągwi Podkarpackiej ZHP.  

Reprezentacje harcerskie prosimy o zgłaszanie zbiorowe 

za pośrednictwem hufców.  

5. Maksymalna ilość uczestników: 100 osób (decyduje 

kolejność zgłoszeń). 

6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu 

rajdu, Kodeksu drogowego dla rowerzystów oraz 

dostosowywania się do decyzji organizatora w przypadku 

zaistniałych zmian. 

7. Osoby niepełnoletnie do 15 roku życia mogą brać udział              

w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej (na prawach 

uczestnika rajdu). W przypadku osób w wieku od 15 do 18 

lat, uczestnika obowiązuje posiadanie pisemnej zgody 

rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 1                                 

do regulaminu). 

8. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego 

technicznie roweru górskiego lub trekkingowego oraz                 

w razie awarii - zapasową dętkę i podstawowe narzędzia              

do naprawy. Organizator zapewnia serwis techniczny. 

9. Uczestnik powinien być ubrany w odzież adekwatną                       

do pogody. 

 

 

V. Zasady zachowania uczestników podczas rajdu 

 

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, 

uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady 

ruchu drogowego.  

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do: 

✓ poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego; jadąc                 

w kolumnie należy zachować odległość między rowerami                

3-5 m, a przy zjazdach 15 – 30 m, 

✓ liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może 

przekraczać 15 rowerów, 

✓ podczas jazdy w kolumnie należy zachować odległość                         

min. 200 m, pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny, 



✓ ze względu na rekreacyjny charakter rajdu nie dopuszcza się 

współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu, ściganie się jest 

zabronione, 

✓ w trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich 

umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach 

przestrzegać zakazu wyprzedzania, 

✓ przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo, przeprowadzając 

rower, 

✓ podczas postoju nie należy tarasować drogi, każde zatrzymanie 

powinno odbyć się poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie, 

✓ w czasie postoju nie należy oddalać się od grupy. 

 

VI. Na trasie zabrania się: 

✓ zaśmiecania trasy oraz miejsc do niej przyległych, 

✓ niszczenia przyrody, 

✓ osobom niepełnoletnim zabrania się indywidualnej jazdy 

rowerem bez opiekuna, 

✓ opuszczania trasy rajdu, bez zgody organizatora, 

✓ spożywania alkoholu i innych środków odurzających. 

 

VII. Odpowiedzialność organizatora 

 

1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zgubione, 

szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, 

w trakcie lub po zakończeniu rajdu. 

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje 

lub wypadki, spowodowane przez uczestników rajdu. 

3. Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej                          

i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu 

uczestników, biorących udział w rajdzie. 

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

5. Uczestnicy rajdu będą objęci ubezpieczeniem NNW. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnicy rajdu będą podzieleni na dziesięcioosobowe 

grupy. Każda grupa będzie pod opieką jednego lub dwóch 

przewodników, w zależności od warunków terenowych                       

i bezpieczeństwa odcinka trasy rajdu. Do zadań przewodnika 



będzie należało, między innymi decydowanie o dodatkowych 

postojach, czuwanie nad przestrzeganiem przepisów 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym i stałą prędkością, 

umożliwiającą komfortową oraz atrakcyjną jazdę całej 

grupie.  

2. Przed rajdem przeprowadzona zostanie rejestracja kontrolna 

uczestników. Karty osób zarejestrowanych wezmą udział                   

w losowaniu nagród przewidzianych przez organizatorów. 

Wzór karty rejestracyjnej do pobrania na stronie 

www.podkarpacka.zhp.pl (załącznik nr 2 do formularza). 

3. Uczestnicy nie mają obowiązku korzystania z noclegu, jaki 

zapewnia organizator w dniu 30 września/1 października 

2017 roku w miejscowości Leżajsk. 

4. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na 

publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, 

zamieszczonych w mediach oraz w materiałach 

promocyjnych organizatora. 

5. Udział w rajdzie jest jednoznaczny z zapoznaniem się oraz 

akceptacją niniejszego Regulaminu. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją 

ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika 

od jego przestrzegania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.podkarpacka.zhp.pl/


 

 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka  

w Rajdzie Rowerowym Wschodnim Szlakiem Green Velo 

30 września – 1 października 2017 

 

My, niżej podpisani, legitymujący się dowodami osobistymi numer 

…………………..(1), …………………………(2) wyrażamy zgodę na udział 

naszego dziecka …………………………………………………………………………. 

w Rajdzie Rowerowym Wschodnim Szlakiem Green Velo. 

 Dane osobowe dziecka: 

▪ imię i nazwisko ………………………………………………………………… 

▪ adres zamieszkania …………………………………………………………… 

▪ numer PESEL ……………………………………………………………………. 

▪ numer kontaktowy do rodziców ……………………………………….. 

 

Oświadczam, że moje dziecko posiada kartę rowerową, a jego stan 
zdrowia pozwala na wzięcie udziału w rajdzie rowerowym, na trasie 
opisanej w Regulaminie, zaznaczonej w formularzu zgłoszeniowym. 
Ponadto oznajmiam, że nie ma żadnych innych przeciwwskazań                       
do uczestniczenia w rajdzie. Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin 
rajdu.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych dla celów rekrutacji i przeprowadzenia rajdu. 
 

Inne istotne informacje, które opiekunowie chcą przekazać 

organizatorom Rajdu: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………….. 

(data i podpis obojgu rodziców/prawnych opiekunów) 


