
REGULAMIN PRZEJAŻDŻKI ROWEROWEJ

ŁUKÓW, 2 LIPCA 2017 R.

Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w przejażdżce rowerowej organizowanej jako 

część akcji „Owocowo Rowerowo, czyli zdrowo w Łukowie”, której organizatorem jest 

Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa. 

CZĘŚĆ I – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Początek przejażdżki rowerowej „Owocowo Rowerowo, czyli zdrowo w Łukowie” 

zaplanowano 2 lipca 2017 r. o godz. 15.30 w parku miejskim w Łukowie przy amfiteatrze. 

Jej koniec planowany jest na godz. 17.00 tego samego dnia.

2. Trasa przejażdżki to 23,8 km. Biegnie ona przez ulice i miejscowości: ul. Rogalińskiego – 

ul. Partyzantów – ul. Cieszkowizna – ul. Prusa – ul. Międzyrzecka – ul. Przemysłowa – ul. 

Popiełuszki – ul. Jana Pawła II – ul. Okrzei – Krynka – Kryńszczak – Gręzówka Kolonia – 

Ławki – ul. Zimna Woda – ul. Wiatraki - ul. Nadrzeczna – ul. Poważe – ul. Parkowa – ul. 

Warszawska – ul. Rogalińskiego.

3. Celem przejażdżki rowerowej jest propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie 

rodzinnym oraz zdrowego trybu życia; integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych 

poprzez rekreację; stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.

CZĘŚĆ II – WARUNKI UCZESTNICTWA

4. Każdy uczestnik przed startem w przejażdżce rowerowej ma obowiązek zapoznać się z jej 

regulaminem. Regulamin wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej organizatora 

www.alterantywadlalukowa.pl bądź w formie papierowej przy rejestracji 2 lipca 2017 r. 

Udział w przejażdżce rowerowej jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją 



niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego 

przestrzegania. 

5. Warunkiem uczestnictwa w przejażdżce rowerowej jest wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego do dnia 2 lipca 2017 r., bądź wypełnienie formularza papierowego w dniu 

wydarzenia. 

6. Uczestnicy przejażdżki rowerowej biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. 

Organizator przejażdżki nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w 

czasie jej trwania, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Odpowiedzialność 

prawną i cywilną za wszystkie wyrządzone szkody ze strony uczestników przejażdżki 

rowerowej ponoszą oni sami.

7. Organizator nie ubezpiecza uczestników przejażdżki rowerowej. Każda z osób biorąca 

udział w wydarzeniu, robi to na własną odpowiedzialność. Uczestnicy przejażdżki mogą się 

ubezpieczyć we własnym zakresie.

8. Udział w przejażdżce rowerowej jest bezpłatny oraz dobrowolny. Każdy uczestnik startuje 

na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania 

rzeczy uczestników i nie zapewnia pomocy uczestnikom w razie awarii roweru.

10. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w przejażdżce wyłącznie za zgodą rodzica lub 

opiekuna.

CZĘŚĆ III - ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW PRZEJAŻDŻKI ROWEROWEJ

11. Przejażdżka rowerowa będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, więc 

wymagane jest bezwzględnie zachowanie szczególnej ostrożności i znajomości ruchu 

drogowego przez uczestników.

12. Uczestnicy przejażdżki rowerowej zobowiązują się do przestrzegania obowiązków oraz 

podporządkowania decyzjom organizatora.

13. Ze względu na rekreacyjny charakter przejażdżki nie dopuszcza się współzawodnictwa 

sportowego na jej trasie. Nie jest to wyścig, więc zabronione jest ściganie się.

14. Uczestnicy przejażdżki rowerowej zobowiązują się posiadać sprawny technicznie rower, 

wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku odpowiedniego 

wyposażenia, odpowiedzialność za to spada na uczestnika przejażdżki. 

15. Uczestnicy przejażdżki rowerowej oświadczają, iż posiadają niezbędne umiejętności oraz 

wiedzę dotyczącą znajomości przepisów ruchu drogowego i umiejętności poruszania się na 

drogach.



16. Poruszanie się na trasie przejażdżki winno odbywać się zgodnie z zasadami ruchu 

drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m. Liczba 

rowerzystów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15 osób. Podczas jazdy w 

kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami 

kolumny. Warunki te będą sprawdzane i bezwzględnie egzekwowane przez organizatora 

przejażdżki.

17. Każdy uczestnik przejażdżki rowerowej zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym

do prędkości innych uczestników. Należy jechać równo i spokojnie w szyku, zachowując 

ostrożność. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy 

kontrolować szybkość i hamowanie. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z 

upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej 

zasygnalizowany. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować 

poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.

18. Przed wyruszeniem organizator przejażdżki rozdaje mapy z zaznaczoną trasą przejazdu. 

Trasa będzie dostępna również w Internecie w postaci linku do Map Google do 

wykorzystania na komputerach lub urządzeniach mobilnych wśród uczestników.

19. Na trasie przejażdżki bezwzględnie zabrania się:

a) spożywania alkoholu i innych środków odurzających;

b) zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych;

c) niszczenia przyrody;

d) indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna;

e) głośnego zachowywania się;

f) zbaczania z trasy przejażdżki bez zgody organizatora.

CZĘŚĆ IV- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20. Wszyscy uczestnicy przejażdżki rowerowej wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków 

w relacjach z przebiegu wydarzenia, zamieszczonych w mediach, profilach 

społecznościowych oraz stronie internetowej organizatora oraz w materiałach promocyjnych

organizatora.

21. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy przejażdżki rowerowej zrzekają się 

prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora, w przypadku wypadku lub 

szkody związanej z wydarzeniem.

22. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja 

organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od 

jego przestrzegania.


