
 

Regulamin otwarcia sezonu rowerowego i majówki. 

 

1. Cel imprezy 

- propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego 

- promowanie lokalnych walorów przyrodniczych i turystycznych 

 

2. Nazwa imprezy 

Wielkie otwarcie sezonu turystycznego 

 

3. Organizator 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju wsi Woszczele 

 

4. Warunki uczestnictwa 

Uczestnicy rajdu rowerowego zobowiązani są do: 

- przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu . 

Dokonując zgłoszenia uczestnik, składa tym samym oświadczenie, iż akceptuje postanowienia niniejszego 

regulaminu. 

- posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją 

posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 

- posiadania sprawnego technicznie roweru. 

- niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. 

- dopuszcza się korzystanie z drogi (w mieście lub poza miastem) w przypadku braku pobocza na zasadach 

określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie. 

- przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą 

grupę na drugą stronę. 

- poruszania się po prawej stronie jezdni. 

- jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5m, a przy zjazdach 15-30m. 

- przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez 

hamowanie. 

- podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100m odległości pomiędzy poszczególnymi kolumnami. 

- Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalne jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe 

zmienianie pozycji. 

- każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania 

oraz odpowiednio wcześnie zasygnalizowany. 

- podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie. 

- przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających 

zagrożenie,  zaplanować bezpieczne miejsce postoju na odpoczynek. 

- uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. 

- nieprzestrzeganie regulaminu powoduje wykluczenie z rajdu. 

 

Uczestnicy mają prawo do: 

- zwrócenia się w każdej kwestii do organizatorów i otrzymania stosownej pomocy. 

- odmówienia uczestnictwa w danej konkurencji bez poniesienia jakichkolwiek konsekwencji. 

- otrzymania mapy z oznaczoną trasą. 

 

Zasady uczestnictwa w grach i zabawach 

- liczba uczestników jest dowolna. 



- przebieg gier i zabaw odbywa się niezależnie na kilku stanowiskach dostosowanych do różnych możliwości 

wiekowych. 

- uczestnicy dobrowolnie zgłaszają swój udział w poszczególnych zabawach. 

 

5. Zakazane jest 

- niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na 

terenie imprezy. 

- jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie 

dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy. 

- niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy. 

- wnoszenie i posiadanie  

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów 

b) wyrobów pirotechnicznych 

c) napojów alkoholowych 

d) środków odurzających lub substancji psychotropowych 

 

 

6. Termin realizacji rajdu 

Niedziela maj 2014-03-10 

 

7. Przebieg rajdu rowerowego  

Trasa wokół jeziora Woszczelskiego  

 

8. Przebieg marszu nordic Walking 

Trasa wokół jeziora Woszczele przez Małkinie. 

 

9. Osoby odpowiedzialne za organizację i nadzór 

 

10. Informacje dodatkowe 

-Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną 

ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego. 

- wskazane jest zabranie kasku (czapki z daszkiem, chustki), kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej, okularów 

przeciwsłonecznych, rękawiczek rowerowych, zapasowej dentki od roweru, dużo płynów do picia. 

 

11. Ubezpieczenie 

Organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego, zawodnicy ubezpieczają się we własnym 

zakresie. 

 

12. Postanowienia końcowe 

- uczestnicy w rajdzie/marszu biorą udział na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie przyjmują 

odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wynikłe przed, w czasie imprezy lub po, 

zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub skradzione w trakcie 

imprezy. 

- wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, 

zamieszczonych przez prasę, radio, telewizję. 

- w sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 

uczestnika od jego przestrzegania. 

Regulamin sporządzony dnia:  22.04.2014r.  


