
Gmina Niemce 
ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce 
Tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90 
e-mail: info@niemce.pl  
 

 

        Niemce, 30 marca 2017 r. 
 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO WÓJTA GMINY NIEMCE 

(11 czerwca 2017 r.) 

 

§ 1.  

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem Rajdu Rowerowego, zwanego dalej Rajdem jest: Gmina Niemce  

z siedzibą ul. Lubelska 121, 21 – 025 Niemce, NIP: 7133056658, REGON: 431019520  

2. Dane kontaktowe Organizatora: Adres do korespondencji: ul. Lubelska 121,  

21 – 025 Niemce, tel.: 81 756 15 21, fax.: 81 756 17 90, e-mail: info@niemce.pl, www: 

www.niemce.pl. 

§ 2.  

ZASADY I CEL 

1.  Zasady Rajdu Rowerowego określa niniejszy Regulamin, który obowiązuje podczas 
trwania Rajdu organizowanego w dn. 11.06.2017 r.  

2. Rajd nie ma charakteru wyścigu  

3.  Celem Rajdu jest wzrost aktywności sportowej lokalnych mieszkańców Gminy Niemce 
jak i przybyłych gości, poprzez wspólne propagowanie czynnych form wypoczynku, 
sprzyjającego wzajemnej integracji oraz zwiększenie świadomości ekologiczno-
przyrodniczej. Ponadto Rajd ma na celu:  

1) popularyzację turystyki rowerowej,  

2) popularyzację bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach publicznych, 

3) zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczymi, przyrodniczymi, turystycznymi, 
historycznymi i kulturowymi gminy Niemce,  

4) integrowanie mieszkańców z regionem,  
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5) propagowanie ochrony środowiska naturalnych obszarów chronionego krajobrazu 
oraz rezerwatów przyrody.  

 

§ 3.  

OPIS RAJDU 

1. Rajd Rowerowy Wójta Gminy Niemce odbędzie się w niedzielę 11 czerwca 2017 roku. 

 

2. Początek trasy ustalony jest w Parku przy Zespole Placówek Oświatowych w 

Ciecierzynie, skąd uczestnicy przejeżdżając przez Dys, Pólko, Rudkę Kozłowiecką i Wolę 

Niemiecką dotrą do miejscowości Niemce, gdzie na terenie przy boisku Orlik, na ul. 

Różanej przewidziane jest zakończenie – Meta Rajdu. 

 

3. W celu zorganizowania imprezy o charakterze rodzinnym Rajd dostosowany będzie do 

osób z małymi dziećmi. W związku z tym przejazd nie będzie miał charakteru wyścigu, 

a jedynie peletonu i przebiegał będzie w tempie dostosowanym do możliwości 

uczestników. Jednocześnie, ze względu na długość trasy uruchomione będą 2 punkty 

rejestracyjno-startowe: pierwszy w Ciecierzynie (Park przy szkole) czynny od godz. 

11:40 do 12:00 (długość trasy do Mety ok. 14 km) oraz drugi w Dysie na błoniach 

przykościelnych przy ul. Ogrodowej,  czynny od godz. 12:00 do 12:20 (długość trasy do 

Mety ok. 11 km), gdzie przedstawiciele organizatora dokonają rejestracji uczestników.  

 

4. Powyższe miejsca będą wyraźnie i czytelnie oznakowane banerami organizatora. 

 

5. Aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem Rajdu, należy przejechać trasę minimum z 

Dysa (drugi punkt rejestracyjno-startowy na błoniach przykościelnych ul. Ogrodowa) 

do Mety w Niemcach ul. Różana (teren przy boisku Orlik) i mieć ten fakt potwierdzony 

na karcie uczestnictwa.  

 

6. Na Mecie Rajdu (teren przy boisku Orlik w Niemcach ul. Różana) uczestnicy będą mogli 

spożyć gorący posiłek. 

 

 

 

 

 

 



§ 4.  

PRZEBIEG TRASY RAJDU 
 

1. Pierwszy START dla uczestników dłuższego odcinka (ok. 14 km) o godz. 12:00 z 

Parku przy ZPO w Ciecierzynie i przejazd do drugiego punktu rejestracyjnego przy 

ul. Ogrodowej w Dysie (błonia przykościelne).  

2. Drugi START dla uczestników krótszego odcinka (ok. 11 km) o godz. 12.20 z 

drugiego punktu rejestracyjnego przy ul. Ogrodowej w Dysie (błonia przykościelne).  

3. Przejazd trasą: Dys ul. Ogrodowa – Dys ul. Lipowa – Pólko dr. Nr 1546L – dr. Nr 

103357L – dr. Nr 106049L – Dys ul. Północna – Dys ul. Graniczna – Rudka 

Kozłowiecka dr. Nr 106048L – Wola Niemiecka dr. Nr 2218L – Niemce ul. Różana 

teren przy boisku Orlik Meta Rajdu. 

§ 4.  

UCZESTNICY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1.         Uczestnikiem Rajdu może być osoba fizyczna w każdym wieku. Osoby poniżej 13 roku 
życia muszą uczestniczyć w Rajdzie wraz z pełnoletnim opiekunem. Osoby od 13 roku 
życia do uzyskania pełnoletności muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub 
opiekunów prawnych na udział w Rajdzie.  

2.  Ilość uczestników Rajdu jest limitowana i wynosi 200 osób.  
 

3.            Warunkiem udziału w Rajdzie jest zgłoszenie w dniu 11 czerwca 2017 r. organizatorowi 

              swojego uczestnictwa poprzez zapisanie się na listę rekrutacyjną przed startem Rajdu 

              w Parku przy ZPO w Ciecierzynie (pierwszy punkt rejestracyjny) w godz. 11.40 – 12.00 

              lub na błoniach przykościelnych w Dysie ul. Ogrodowa (drugi punkt rejestracyjny) w 

              godz. 12.00 – 12.20, odebranie i podpisanie karty uczestnictwa w Rajdzie oraz  

              zapoznanie się Regulaminem Rajdu dostępnym w punktach rejestracji oraz 

              umieszczonym na stronie Internetowej Organizatora http://www.niemce.pl 

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika i jego opiekuna podczas Rajdu 
(jeśli wymagane) oraz adres zamieszkania i nr telefonu.  

4.  Po podpisaniu deklaracji przez uczestnika lub jego opiekuna uznaje się, iż uczestnik 
zapoznał się z Regulaminem i zgadza się na jego warunki oraz wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych przez Gminę Niemce jako organizatora Rajdu, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t. j. Dz.U. z 2016 r. , poz. 922 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją Rajdu oraz 
ma prawo do wglądu i poprawiania jego danych osobowych.  

5.  Udział w Rajdzie jest bezpłatny i dobrowolny.  

 



6. Zakres odpowiedzialności Organizatora:  

1) Organizator zabezpiecza trasę Rajdu, 

2) Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z obsługą 
i przeprowadzeniem Rajdu, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, 
rzeczowe i majątkowe oraz za rzeczy zaginione, które wystąpią przed, w trakcie lub po 
rajdzie rowerowym, 

3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przyjazd uczestników na start Rajdu oraz 
powrót z Mety Rajdu, które uczestnicy odbywają we własnym zakresie i na własną 
odpowiedzialność.  

4) Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy Rajdu. 

7.  Obowiązki uczestników:  

1) Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem dostępnym w 
punktach rejestracji oraz opublikowanym na stronie internetowej Gminy Niemce: 
www.niemce.pl. 

2) Każdy uczestnik przez cały czas trwania Rajdu ma obowiązek posiadać przy sobie „kartę 
uczestnictwa”, którą otrzyma w jednym z dwóch punktów rejestracji. 

3) Uczestnicy Rajdu powinni posiadać własny sprawny rower wraz z osprzętem 
zapewniającym uczestnikowi bezpieczny udział w imprezie. 

4) Uczestnicy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą bezwzględnie 
dyskwalifikowaniu z Rajdu. 

5) Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Rajdu i poleceń 
Kierownictwa Rajdu Rowerowego, przepisów ruchu drogowego, przepisów o ochronie 
przyrody i Karty Turysty.  

6) Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach  
z przebiegu Rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 
organizatorów i instytucji, o których mowa w §4 ust. 4 Regulaminu. 

7) Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami Rajdu mogą być wykorzystane 
przez środki masowego przekazu tj. radio, telewizja, prasa, Internet. 

 

§ 5. 

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

DROGOWEGO 

1. Rajd odbywać będzie się w kolumnie skrajem prawej strony jezdni przy ograniczonym    

ruchu drogowym, jednak uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać 

zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy Rajdu zobowiązani są do: 
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1) Poruszania się z prawej strony jezdni i podczas jazdy zachować szczególną ostrożność. 

2) Jazdy w kolumnie z przestrzeganiem obowiązujących przepisów ruchu drogowego. 

3) Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do 

prędkości prowadzącego kolumnę i innych uczestników Rajdu, przy zachowaniu 

ostrożności i bezpiecznego odstępu, należy jechać równo, spokojnie w szyku. 

4) Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować 

szybkość przez hamowanie. 

2. Zabrania się: 

1) Jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub 

podnóżkach, 

2) Czepiania się pojazdów, 

3) Jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni 

obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu 

albo nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, 

4) wyprzedzania prowadzącego kolumnę rowerową Rajdu.  

3. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie jest zabronione. 

4. Każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 

5. Podczas postoju nie tarasować drogi. W przypadku awarii roweru należy zjechać na 

pobocze i zasygnalizować służbom porządkowym poprzez podniesienie ręki. 

6. Uczestnik Rajdu jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz do 

podporządkowania się decyzjom organizatorów Rajdu, służby porządkowo – ochronnej 

oraz poleceniom funkcjonariuszy Policji. 

7. Uczestnik Rajdu powinien posiadać sprawny technicznie i wyposażony zgodnie  

z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” rower. 

7. Przejazd trasą Rajdu przebiegał będzie w kolumnie, którą pilotował będzie pojazd 

Policji. 

8. Podczas Rajdu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających. 

9. Nie przestrzeganie Regulaminu Rajdu powoduje wykluczenie uczestnika z Rajdu 

§ 6. 

OBSŁUGA RAJDU 

1. Koordynator Rajdu - Grzegorz Brzozowski 

2. Szczegółowy wykaz osób odpowiedzialnych za organizację Rajdu zawiera załącznik  

„WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRAWIDŁOWY PRZEBIEG  



I ZABEZPIECZENIE RAJDU W MIEJSCACH ZAKOŃCZENIA KAŻDEGO ODCINKA TRASY 

ORAZ W MIEJSCACH SZCZEGÓLNEGO ZABEZPIECZENIA PODCZAS RAJDU 

ROWEROWEGO WÓJTA GMINY NIEMCE”  

§ 7. 

PRAWA ORGANIZATORA 

1.  Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu 
planowanej trasy oraz do przerwania lub odwołania Rajdu, a także do zmiany 
Regulaminu w trakcie trwania Rajdu.  

2.  Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatora. 

§ 8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Regulamin Rajdu dostępny jest w siedzibie Organizatora, w punktach rejestracyjno-
startowych oraz na stronie internetowej www.niemce.pl.  

2. Dodatkowych informacji na temat Rajdu udzielają pracownicy Organizatora  

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, tel. 81 460 34 67 
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