
 

Regulamin Rajdu Rowerowego 

„ Odjazdowy Bibliotekarz” 
 

Cel Imprezy:  

• integracja środowiska bibliotekarskiego i czytelniczego,  

• kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu bibliotekarza, 

• promowanie bibliotek i czytelnictwa,  

• propagowanie roweru jako środka lokomocji,  

• propagowanie zdrowego trybu życia i walorów turystycznych. 

 
Termin Rajdu:  

• 13.05.2017 r.  

• zbiórka uczestników o godz. 10.00 w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie, ul. Dworcowa 7,  

Wejherowo,  

• trasa rajdu: Wejherowo-Bolszewo-Gościcino (8 km) z przerwą w Bibliotece w Bolszewie, ul. Reja 9, 

• zakończenie rajdu około godz.12.00 w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo,  

ul. Drzewiarza  2, Gościcino (wspólne ognisko, poczęstunek i pamiątkowe zdjęcie). 

 

Organizatorzy:  

• Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Bolszewie,  

• Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie, 

• Bolszewski Klub Rowerowy „Cyklista”, 

  

Warunki uczestnictwa:  

• uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem rajdu i przestrzeganiem go oraz akceptowa-

nia decyzji Organizatora,  

• posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach  

• posiadanie sprawnego technicznie roweru, 

• wskazane lecz niewymagane jest posiadanie kasków ochronnych i kamizelek  

• ubezpieczenie we własnym zakresie,  

• nieprzestrzeganie regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana trasy powodują wykluczenie z rajdu.  

 

Sprawy organizacyjne rajdu:  

• należy zachować odpowiednią odległość miedzy rowerami podczas jazdy (2-3m.).  

• w trakcie jazdy należy dostosować prędkość do grupy oraz sytuacji na drodze,  

przestrzegać zakazu wyprzedzania, nie wolno wypuszczać kierownicy z rąk ani zdejmować nóg z pedałów, 

• należy jechać równo i spokojnie w szyku, niedopuszczalne jest tarasowanie się, jazda  

równoległa i ciągłe zmiany pozycji,  

• podczas postoju nie należy tarasować drogi, każde zatrzymanie powinno odbywać się  

poza jezdnią: na parkingu, łące, polanie lub miejscu wyznaczonym przez Organizatora  

• w czasie postoju nie należy oddalać się od grupy,  

• uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność.  

 

Odpowiedzialność:  

• organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i 

majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu  

• organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez 

uczestników rajdu  

• organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych  

szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w rajdzie.  

 

 

 

 



Na trasie zabrania się:  

• spożywania alkoholu i innych środków odurzających  

• zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych  

• niszczenia przyrody  

• zbaczanie z trasy rajdu bez zgody organizatora  

 

Informacje dodatkowe:  

• organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu  

• w sprawach spornych nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator  

• udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu  

• nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania 

• przed startem przeprowadzona zostanie rejestracja uczestników  

• wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z przebiegu 

rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu rajdu ze względu na niesprzyjające warunki 

atmosferyczne.  
 


