
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy 

Regulamin uczestnictwa  

W  RAJDZIE  GWIAŹDZISTYM  PO  DROGACH  I  BEZDROŻACH  KRAINY  KANAŁU   ELBLĄSKIEGO  
– 26 września 2009 roku 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się 

decyzjom kierownictwa rajdu.   
2. Każdy dorosły uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.  

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą 
odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.  

4. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i 
umiejętności dotyczących poruszania się po drogach.  

5. Udział w rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.  

6. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

7. Każdy uczestnik rajdu rowerowego bierze odpowiedzialność za właściwy stan techniczny roweru. 

8. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze.  

9. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.  

10. Rowerzyści każdą zmianę kierunku jazdy sygnalizują ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez 
skrzyżowanie.  

11. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi. Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m 
odległości między rowerami. W kolumnie należy zachować 50 - 100 m odległości między poszczególnymi 
grupami.  

12. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask 
lub jasną czapeczkę z daszkiem, ubranie dostosowane do aury, napoje chłodzące. 

13. W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.  

14. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy Rajdu oraz do szczególnej troski o 
środowisko naturalne. 

15. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe  
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.  

16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników 
na rajd  
i powrotu z rajdu oraz za ewentualne kolizje i wypadki na trasie rajdu. 

17. Organizatorzy zapewniają przewodnika trasy, gadżety reklamowe rajdu, poczęstunek na mecie i udział  
w Biesiadzie Turystycznej. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Uczestnicy rajdu są objęci ubezpieczeniem 
NNW. 

18. Zgłaszając grupę opiekun grupy podaje imienną listę uczestników rajdu, podając dane do ubezpieczenia: 
nazwisko  
i imię, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL. 

19. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

20. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczeniu z rajdu. 

21. Każdy uczestnik imprezy wypełniając i podpisując listę, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i 
wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych 
organizatorów „Rajdu po drogach  
i bezdrożach Krainy Kanału Elbląskiego” w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach 
internetowych imienia, nazwiska oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie 
informacji drogą elektroniczną zgodnie  
z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. 
zm.). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 

 

Pasłęk, 26 września 2009 roku. 
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