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XIII Rodzinny Rajd po Olkuskich Szlakach Rowerowych oraz Marsz Nordic 

Walking 
 

REGULAMIN  

 

 
§ 1 

Organizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu. 

 

 

§ 2 

Cele rajdu: 

1. Aktywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych,  rozpowszechnienie turystyki 

rodzinnej, integracja lokalnej społeczności. 

2. Propagowanie aktywnej formy rekreacji Nordic Walking oraz bezpiecznej jazdy na rowerze. 

3. Możliwość sprawdzenia i doskonalenia techniki jazdy na rowerze w różnych warunkach terenowych. 

4. Poznawanie Olkuskich Szlaków Rowerowych, zwiedzanie okolic Olkusza, odkrywanie historii, 

zabytków, pomników przyrody, kultury i architektury.  

5. Obcowanie z przyrodą, kształtowanie świadomości ekologicznej. 

 

§ 3 

1. Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne. 

2. Przed rozpoczęciem rajdu/marszu, każdy uczestnik powinien zgłosić się w biurze imprezy, podać swoje 

dane osobowe i podpisać się na liście uczestnictwa,  z uwzględnieniem zapisów w § 3  ust 3 i 4. 

3. Dzieci w wieku poniżej 10 roku życia mogą uczestniczyć w rajdzie/marszu wyłącznie pod opieką 

rodziców lub prawnych opiekunów po uprzednim zgłoszeniu się w biurze imprezy. 

4. Osoby, które ukończyły 10 rok życia, ale nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości (młodzież w wieku 10-18 

lat) muszą posiadać kartę rowerową lub inny dokument upoważniający do kierowania rowerem na 

drogach publicznych oraz posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział 

w rajdzie. 

5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy 

uczestnik imprezy bierze udział w rajdzie/marszu na własną odpowiedzialność i  ubezpiecza się we 

własnym zakresie. 

6. Uczestnik rajdu/marszu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez MOSiR Olkusz jego 

wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem we wszelkich  promocyjnych, prezentacjach po imprezie, na 

stronie internetowej MOSiR Olkusz oraz w innych formach utrwaleń w związku z udziałem w 

rajdzie/marszu. 

7. Wpisując się na listę uczestnik swym podpisem potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem 

i wyraża zgodę na jego stosowanie. 

 

§ 4 

Przebieg rajdu: 
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1. Każdy uczestnik deklaruje w biurze imprezy start na trasie rajdu lub marszu. 

2. Proponowana trasa rajdu rowerowego liczy około 13 km. 

3. Trasa marszu Nordic Walking wynosi 5-8 km. 

4. W zależności od liczby uczestników rajd może być podzielony na tury. 

 

§ 5 

1. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów kodeksu ruchu drogowego oraz ponoszą 

odpowiedzialność za złamanie przepisów. 

2. Każdy uczestnik, który odłączy się od grupy i/lub wyprzedzi prowadzącego rajd w osobie organizatora 

opuszcza imprezę i jedzie na własną odpowiedzialność. 

3. Po drogach publicznych uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z zasadą – Jedziemy „gęsiego” 

w małych 10-15 osobowych grupach, potem przerwa ok. 200 m i następna mała grupa itd. 

4. Tempo jazdy dyktują najsłabsi. 

5. Na rajd należy przyjechać sprawnym i przepisowo wyposażonym rowerem, zabierając ze sobą 

podstawowe narzędzia i części zapasowe- klucze, dętki, łatki itp. każdy liczy pod tym względem na 

siebie. Każdą awarię roweru należy zgłosić kierownikowi rajdu lub prowadzącemu grupę pracownikowi 

MOSiR. 

6. Ubranie powinno być dostosowane do warunków pogodowych: zapasowe okrycia przeciwdeszczowe, 

koszulki kolarskie, buty. Organizatorzy propagują bezpieczną jazdę na rowerze dlatego zalecają aby 

każdy zawodnik jechał w kasku rowerowym. 

7. Każdy uczestnik zabiera ze sobą napoje i suchy prowiant. Na mecie rajdu organizator zapewnia 

uczestnikom poczęstunek. 

8. Trasa marszu Nordic Walking zostanie dopasowana do wieku i umiejętności uczestników. Organizator 

zapewnia kijki do marszu. 

 

§ 6 

Uczestnikowi rajdu/marszu zabrania się: 

1. Opuszczania wyznaczonych tras.  

2. Jazdy środkiem drogi i utrudniania ruchu innym osobom lub pojazdom. 

3. Nagłego zawracania, rozpędzania roweru i wyprzedzania innych, szczególnie przy zjazdach 

ze wzniesień. 

4. Zażywania narkotyków, picia napojów alkoholowych i palenia papierosów. 

5. Przewożenia, picia w czasie jazdy gorących napojów i używania szklanych pojemników. 

 

 § 7 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody powstałe w czasie trwania 

imprezy. 

2. Uczestnik rajdu/marszu we własnym zakresie odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie wobec 

innych uczestników imprezy i osób trzecich. 

§ 8 

1. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 

2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność oraz na własny koszt. 

3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa 

i stosowania się do poleceń Organizatora.  

4. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie spraw nie objętych regulaminem należy do 

Organizatora. 

5. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w rajdzie. 

 

 

Olkusz, dnia 16.09.2016 r. 


