
Regulamin
CYKLU RAJDÓW ROWEROWYCH

„ROWEREM PO WODZISŁAWIU 2017”
Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza” -

- Ośrodek Rekreacyjny „Balaton”

1. Cel imprezy: 
Popularyzacja  aktywnego  wypoczynku,  turystyki  rowerowej  oraz  poznawanie  walorów
krajobrazowych  Miasta  Wodzisławia  Śląskiego,  popularyzacja  tras  rowerowych  Miasta
Wodzisławia Śl., Rajd nie ma charakteru wyścigu.  

2. Terminy rajdów: 
23 kwietnia 2017 r. - Start o godz. 10:00 – Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”,
11 czerwca 2017 r. - Start o godz. 10:00 – Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”,
20 sierpnia 2017 r. - Start o godz. 10:00 – Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”.

3. Organizator: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim
Współorganizator:
MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski

4. Warunki uczestnictwa: 
a)  przestrzeganie  Regulaminu  rajdu  oraz  obowiązkowe  podporządkowanie  się  decyzjom
organizatora rajdu, 

b) przestrzeganie zasad ruchu drogowego, 

c) posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach, 

d) osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej, 

e) posiadanie sprawnego technicznie roweru, 

f) przy przekraczaniu jezdni (drogi) służby porządkowe zabezpieczają przejście, zatrzymując
ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę, 

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

h)  w trakcie  jazdy należy dostosować  prędkość  do  swoich  umiejętności  oraz  sytuacji  na
drodze,
a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania, 

i) przy pokonywaniu przejść dla pieszych, przechodzimy przez nie przeprowadzając rower, 

j) podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów, 

k) należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalnie jest  tarasowanie się, jazda
równoległa i ciągłe zmiany pozycji, 



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

m) w czasie postoju nie należy oddalać się od grupy, 

n) organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu, 

o)  organizator  nie  bierze  żadnej  odpowiedzialności  za  ewentualne  kolizje  lub  wypadki
spowodowane przez uczestników rajdu, 

p) uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie, 

q) uczestnicy radu rowerowego startują na własną odpowiedzialność, 

r)  udział  w  rajdach  jest  płatny  (wpisowe  5,00  zł  płatne  każdorazowo  w  dniu  rajdu,
przeznaczone w całości na pokrycie kosztów organizacji rajdu),

s)  nieprzestrzeganie  regulaminu  rajdu  oraz  samowolna  zmiana  trasy  rajdu  powodują
wykluczeniu z rajdu, 

t) wskazane jest posiadanie kasków ochronnych 

5. Na trasie zabrania się: 
a) spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 

b) śmiecenia, 

c) niszczenia przyrody, 

d) indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna, 

e) używania szklanych pojemników. 

f) głośnego zachowywania się 

6. Trasa rajdu dnia 23 kwietnia 2017 r.
START/META - Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”, przejazd ul. Kokoszycką trasa
314, w kierunku Pszowa trasa 315-316, kierunek Pszów ul. Kołłątaja – aż do Zawady – Kąty
Zawadzkie – ul. Oraczy do Kokoszyc trasa 316 – Dom Rekolekcyjny w Kokoszycach – ul.
Osadnicza  -  Gosław  do  ul.  Czyżowickiej  i  na  trasę  317  -  do  Stadionu  Miejskiego  i  ul.
Kopernika do Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton”, przejazd ścieżkami rowerowymi Ośrodka
i zakończenie rajdu  przy budynku „Syrenki” wraz z pieczeniem kiełbasek przy ognisku.   

Uwaga: Organizator  zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy ze względu na trudne
warunki  pogodowe  lub  częściowej  zmiany  trasy  rajdu,  mające  wpływ  na  przejezdność
szlaków. 

7. Informacje dodatkowe: 
Po zakończeniu rajdu przewidziany jest poczęstunek.


