
 

 

REGULAMIN  
RAJDU ROWEROWEGO ŚLADAMI BITWY WARSZAWSKIEJ 

 
1. Organizatorami Rajdu są: Burmistrz Wyszkowa i Klub Przyjaciół Wyszkowa. 
2. Celami Rajdu są: 

 Popularyzacja wiedzy na temat wydarzeń związanych z Bitwą Warszawską 1920 roku na ziemi 
wyszkowskiej, 

 Popularyzacji postaci, które w znaczący sposób wpłynęły na historię Gminy Wyszków 

 Promocja walorów turystycznych i krajoznawczych Wyszkowa i okolic. 

 Popularyzacja i upowszechnienie aktywnych form wypoczynku 
3. Rajd rozpocznie się o godz. 10:30  przy pomniku pomordowanych w 1920 r. (Rybienko Leśne, ul. 

Wołowskiego). Meta wydarzenia zlokalizowana zostanie na parkingu przy Sanktuarium św. Idziego w 
Wyszkowie w pobliżu zabytkowej plebanii. Na mecie na uczestników czekać będzie gorący 
poczęstunek (na trasie – ognisko). 

4. W przypadku niesprzyjającej pogody lub innych wydarzeń zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 
uczestników rajdu, impreza może zostać odwołana przez Organizatorów. 

5. Uczestnictwo w imprezie rowerowej jest dobrowolne i bezpłatne. Uczestnikami rajdu będą tylko te 
osoby, które zapoznały się z regulaminem i własnoręcznym podpisem potwierdzą na liście startowej, 
że akceptują i zobowiązują się do postępowania zgodnego z regulaminem oraz biorą udział w rajdzie 
rowerowym na własną odpowiedzialność. 

6. Młodzież poniżej 18 roku życia może uczestniczyć w Rajdzie, jednak wymagana jest zgoda rodzica lub 
opiekuna prawnego poprzez złożenie podpisu na liście startowej. 

7. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy i inne mienie będące własnością uczestników 
wydarzenia, które zostały zgubione, zniszczone lub skradzione. 

8. Przewodnika rajdu nie wolno wyprzedzać. 
9. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników rajdu obok siebie, chyba że poruszają się w terenie 

niezabudowanym a szerokość jezdni wynosi 6 metrów i nie zbliża się inny pojazd. 
10. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 

2, 3 metry, ale nie więcej niż 5 metrów. 
11. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy. 
12. Przewodnikom rajdu należy zgłosić: awarię roweru, wypadek, czas na odpoczynek, postój 

wynikający z innych okoliczności. 
13. Organizatorzy rajdu zapewniają: wybór trasy o jak największym stopniu bezpieczeństwa pod 

kątem ruchu drogowego, pomoc przy drobnych naprawach sprzętu rowerowego, udzielenie pierwszej 
pomocy, a w razie konieczności powiadomienia stosownych służb ratunkowych. 

14. Podczas rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i zażywania środków 
odurzających. Palenie papierosów jest dopuszczalne tylko w czasie postoju, z dala od osób trzecich. 

15. Uczestnicy rajdu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, sprawny rower wyposażony 
w działające hamulce, światełka odblaskowe, lampki. Zaleca się zabranie ze sobą kurtki 
przeciwdeszczowej, kamizelki odblaskowej, napojów. 

16. Uczestnicy rajdu zobowiązani są znać i stosować się do przepisów wynikających z Kodeksu 
Ruchu Drogowego. 

17. Uczestnicy rajdu , którzy zechcą odłączyć się od grupy lub zakończyć rajd wcześniej, powinni 
ten fakt zgłosić przewodnikom grupy.  

18. Organizatorzy nie zapewniają transportu osobom, które zrezygnują z rajdu, uszkodzą rower 
do stopnia uniemożliwiającego kontynuację podróży, a także z uwagi na warunki atmosferyczne. 

19. Podczas postojów należy szanować przyrodę. 
20. Uczestnictwo w Rajdzie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku 

utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo i wyrażają zgodę na rozpowszechnianie w dowolnej 
formie oraz wpisanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji w prasie i na stronach 
internetowych.  

21. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. 
 


