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Regulamin II Rodzinnego Rajdu Rowerowego 

 z Funduszami Europejskimi 

1 września 2013 r. w Rzeszowie 

 

1. Informacje ogólne: 

1.1. Celem imprezy jest popularyzacja wiedzy o Funduszach Europejskich – 

w szczególności o inwestycjach zrealizowanych przy udziale środków 

unijnych na terenie województwa podkarpackiego. 

1.2. Impreza organizowana jest pod nazwą: II Rodzinny Rajd Rowerowy         

z Funduszami Europejskimi zwana dalej Rajdem. 

1.3. Organizatorem Rajdu jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-

2013, działająca poprzez Marszałka Województwa Podkarpackiego zwana 

dalej Organizatorem. 

1.4. Rajd jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

1.5. Po przebyciu trasy Rajdu (określonej w załączniku nr 1 do niniejszego 

Regulaminu) odbędzie się piknik rodzinny. 

1.6. Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne. 

1.7. Mianem Uczestnika Rajdu określa się osobę biorącą udział w Rajdzie 

spełniającą warunki uczestnictwa określone w dalszej części niniejszego 

Regulaminu.  

1.8. Karta Uczestnika – dokument identyfikacyjny z indywidualnym 

numerem potwierdzający uczestnictwo w Rajdzie. 

1.9. Uczestnictwo w Rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją treści 

niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszym 

Regulaminie skutkuje pozbawieniem uczestnictwa w Rajdzie.              

2. Warunki uczestnictwa: 

2.1. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do: 
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2.1.1. przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz podporządkowania się 

decyzjom Organizatora, 

2.1.2. rejestracji swego udziału najpóźniej na 5 minut przed 

rozpoczęciem Rajdu przy punkcie Start (czas startu i trasę 

określono w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu), 

2.1.3. posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie poruszania 

się po drogach, 

2.1.4. posiadania dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem lub 

opieki rodzica/opiekuna prawnego – dotyczy osób niepełnoletnich, 

2.1.5. używania kasku rowerowego będącego własnością Uczestnika 

Rajdu, 

2.1.6. posiadania sprawnego technicznie roweru. 

2.2.  Każdy Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku 

zawodników nieletnich na odpowiedzialność opiekunów prawnych). 

3. Zasady: 

3.1. Każdy Uczestnik nosi w widocznym miejscu otrzymaną po rejestracji 

Kartę Uczestnika – dokument potwierdzający udział w Rajdzie. 

3.2. Uczestnicy Rajdu poruszają się ustaloną trasą Rajdu. Trasę Rajdu oraz 

rozkład czasowy imprezy określa załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu). 

3.3. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. 

Szybkość jazdy należy kontrolować przy użyciu hamulców. 

3.4. Należy jechać równo i spokojnie. Zabronione jest blokowanie trasy, 

jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji. Postoje należy organizować poza 

jezdnią. 

3.5. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się   

o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej 

zasygnalizowany. 

4. Zakończeniem Rajdu jest piknik rodzinny. 

5. Informacje dodatkowe: 
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5.1. Organizator nie odpowiada za mienie Uczestników Rajdu oraz osób 

przybyłych na piknik. 

5.2. Uczestnicy wg uznania zaopatrują się we własnym zakresie:  

5.2.1. w napoje i przekąski – na czas pokonywania trasy Rajdu, 

5.2.2. w siedziska – na czas trwania pikniku, 

5.2.3. w blokady/zabezpieczenia przeciwkradzieżowe dla rowerów. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Przebieg II Rodzinnego Rajdu Rowerowego z Funduszami 
Europejskimi – 1 września 2013 r. w Rzeszowie. 


