
REGULAMIN 
Pierwszego Kętrzyńskiego Rajdu Rowerowego z MOSIREM 

 
§ 1. 

Organizator: 
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 

 
Współorganizator: 

- Klub Turystyki Rowerowej RASTEN w Kętrzynie. 
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Oddziału im. W. Kętrzyńskiego 
w Kętrzynie. 
 

Komandorzy rajdu: 
- Leszek Gołębiewski 
- Adam Śnieżko 

§ 2. 
 

Celem rajdu jest: 
1. Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. 
2. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki rowerowej. 
3. Poznawanie ciekawych miejsc i obiektów krajoznawczych. 
4. Integracja środowiska turystycznego. 
5. Promowanie pięknych rejonów ziemi kętrzyńskiej. 

 
§ 3. 

 
Termin i miejsce: 

-  14 maja 2016 r.  
Kompleks Rekreacyjno-Sportowy KĘTRZYNIANKA, ul. Szpitalna 1, 11-400 Kętrzyn 

 
-  Rozpoczęcie rajdu 14 maja godz. 08:30 
- Planowane zakończenie rajdu 14 maja godz. 17:00 
-  Trasa przejazdu liczy około - 43 km 

 
§ 4. 

Uczestnictwo: 
1. Liczba uczestników rajdu jest ograniczona do 50 rowerzystów. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. 
2. Zgłoszenia imienne będą przyjmowane do dnia 6 maja 2016 r. do godziny 15.00 

poprzez: 
 

a) wypełnienie Karty Uczestnictwa dostępnej do pobrania na stronie 
internetowej organizatora rajdu: www.mosir-ketrzyn.pl i odesłanie 
wypełnionej Karty Uczestnictwa drogą mailową na adres:  
zapisy@mosir-ketrzyn.pl 

lub 
b) wypełnienie Karty Uczestnictwa udostępnionej na miejscu w Biurze MOSiR, 

ul. Szpitalna 1 w Kętrzynie. 
Biuro MOSiR czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 

 

http://www.mosir-ketrzyn.pl/
mailto:zapisy@mosir-ketrzyn.pl


 
3. Uczestnikiem rajdu może być każdy rowerzysta. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, 

mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna. 
4. O zakwalifikowaniu na listę uczestników osoby zgłaszające się zostaną 

poinformowane pocztą internetową. 
5. Organizatorzy dopuszczają możliwość utworzenia listy rezerwowej uczestników.  
6. W dniu 10 maja o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla 

zakwalifikowanych uczestników rajdu w : Sali Konferencyjnej w Hali Widowiskowo-
Sportowej przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A . 

7. Zakwalifikowany uczestnik rajdu ma obowiązek powiadomić organizatora do dnia 12 
maja 2016 r. w przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie. 

8. Osoba z listy rezerwowej weźmie udział w rajdzie w przypadku rezygnacji uczestnika. 
9. Uczestnicy będą podzieleni na 4 grupy. Do każdej grupy będzie przydzielony 

prowadzący i zamykający grupę. 
 

§ 5. 
 

Informacje ogólne: 
1. Uczestnicy biorą udział w rajdzie rowerowym na własną odpowiedzialność. 
2. Uczestnicy rajdu objęci są ubezpieczeniem grupowym NNW. 
3. Udział w rajdzie rowerowym jest bezpłatny.  
4. Uczestnikiem rajdu może być każdy rowerzysta. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, 

mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna. 
5. Rajd może zostać odwołany ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe  

(silny wiatr, intensywne opady deszczu).  
6. W przypadku awarii roweru uniemożliwiającej udział w rajdzie, uczestnik odłącza się 

od grupy, po uprzednim poinformowaniu prowadzącego grupy i wraca we własnym 
zakresie. 

7. Długość i trudność trasy oraz tempo jazdy dostosowane są do możliwości całej grupy 
tak, aby nikt z uczestników nie pozostał sam na drodze. 

 
§ 6. 

 
Obowiązki uczestnika: 

1. Przestrzeganie regulaminu rajdu oraz przepisów ruchu drogowego. 
2. Posiadanie sprawnego, odpowiednio wyposażonego z obowiązującymi przepisami 

roweru (w tym konieczne zapasowej dętki lub łatek) i ubioru odpowiedniego  
do warunków pogodowych. 

3. Wpisanie się na listę uczestników (na starcie rajdu), stanowiące jednocześnie 
akceptację regulaminu rajdu. 

4. Stosowanie się do uwag i wskazówek prowadzącego grupę lub organizatora. 
5. Każdy uczestnik rajdu w pełni odpowiada za swoje bezpieczeństwo oraz zachowanie 

na trasie. Nie utrudnia jazdy innym rowerzystom i nie stwarza zagrożeń. 
6. Jazda w przydzielonej grupie. 
7. Poinformowanie prowadzącego grupę o ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa  

w rajdzie bądź odłączeniu się. 
8. Przygotowanie kondycyjne stosownie do długości oraz trudności trasy. 
9. Pomaganie innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku oraz 

utrzymywanie ładu i porządku w miejscu pobytu. 



10. Zabrania się uczestniczenia w rajdzie po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych 
środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie rajdu. 

11. Zalecana jest jazda w kasku ochronnym i posiadanie kamizelki odblaskowej. 
 

§ 7. 
 

Postanowienia końcowe: 
1. Uczestnik rajdu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego wizerunku  

w materiałach przygotowywanych przez organizatora i współorganizatorów w formie 
elektronicznej i drukowanej, jak również do umieszczenia swojego imienia, nazwiska 
na karcie uczestników. 

2. Za ewentualne szkody spowodowane przez uczestników bądź osoby trzecie, a także 
doznane przez uczestników nie z winy organizatora, organizator nie ponosi 
odpowiedzialności. 

3. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu komandor rajdu lub organizator 
ma prawo wykluczyć uczestnika z rajdu ze skutkiem natychmiastowym. 

 
§ 8. 

 
Interpretacja zapisów zawartych w regulaminie oraz sprawy nie objęte regulaminem 
rozstrzyga organizator i współorganizator rajdu. 
 


