
Regulamin „III Rodzinnego Powiatowego Rajdu Rowerowego” 

 

1. Organizator 

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli 

 

2. Cel imprezy 

Promocja Powiatu Stalowowolskiego oraz aktywnego i zdrowego trybu życia. Rajd nie ma 

charakteru wyścigu, to impreza typowo turystyczna. 

 

3. Termin 

19 lipca 2014 r. 

 

4. Trasa rajdu 

Stalowa Wola – Pysznica – Ruda Jastkowska – Jastkowice - Goliszowiec – Lipa – Goliszowiec – 

Jastkowice – Ruda Jastkowska – Pysznica – Stalowa Wola  (łączna długość – 60 km) 

 

5. Start 

Rajd rozpocznie się na parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

 

6. Warunki uczestnictwa 

Udział w rajdzie jest bezpłatny. Ze względu na dystans rajdu, dolna granica wieku dla 

uczestników samodzielnie poruszających się na rowerach to 12 lat. Każdy uczestnik poniżej 

18 roku życia może wziąć udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej – rodzica lub 

opiekuna prawnego. Liczba uczestników rajdu ze względów organizacyjnych jest ograniczona 

do 250 osób i o możliwości wzięcia udziału w nim decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Zapisy na rajd będą odbywały się w dniach od 8 lipca 2015 r. do 15 lipca 2015 r. w Starostwie 

Powiatowym – pokój nr 114 (w godzinach 7.30-15.30). 

W rajdzie mogą uczestniczyć tylko te osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim. 

Trasa rajdu prowadzona jest przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy rajdu 

zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Wszystkim 

uczestnikom rajdu zalecamy kaski ochronne.  

 

7. Program 

- godz. 8.30-9.30 - (parking przed budynkiem Starostwa Powiatowego) – zbiórka, 

potwierdzenie uczestnictwa w rajdzie 



- godz. 9.30 – start rajdu i przejazd trasą: Stalowa Wola – Pysznica – Ruda Jastkowska –– 

Goliszowiec – Lipa 

- godz. 13.00 – piknik w Lipie, połączony z poczęstunkiem dla uczestników rajdu, konkursami 

oraz losowaniem nagród w loterii 

- godz. 14.30 – powrót trasą: Lipa – Goliszowiec – Ruda Jastkowska – Pysznica – Stalowa 

Wola 

 

8. Zgłoszenia 

Zapisy na rajd będą odbywały się w dniach od 8 lipca  2015 r. do 15 lipca 2015 r. w Starostwie 

Powiatowym – pokój nr 114 (w godzinach 7.30-15.30). 

 

9. Postanowienia porządkowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. W trakcie rajdu 

zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających. 

Niestosowanie się do zasad regulaminu grozi wykluczeniem spośród uczestników imprezy. 

 

10. Odpowiedzialność uczestników 

Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi wyłączną 

odpowiedzialność cywilną, karną oraz materialną za wszelkie straty i szkody, jakie 

spowoduje. Akceptując regulamin, uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko 

organizatorowi, sponsorom oraz innym uczestnikom imprezy, w związku z wypadkami lub 

stratami i szkodami związanymi z imprezą. 

 

11. Loteria 

Wszyscy uczestnicy rajdu wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród podczas loterii. Do 

odebrania nagrody wymagana jest obecność podczas losowania. 


