
 

 

Regulamin Rajdu Rowerowego 

Odjazdowy Bibliotekarz 2022 

 

I. Organizatorzy: 

Biblioteka u Kazimierza. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Zielińskiego 

w Modliborzycach, tel. 158715103. 

II. Cele rajdu 

1. Promocja Gminy Modliborzyce, 

2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony środowiska, 

3. Popularyzacja czytelnictwa, 

4. Integracja miłośników książki i sportu. 

III. Termin, trasa i sprawy organizacyjne 

1. Rajd odbędzie się 08 lipca 2022 r. w godzinach 10:00-15:00. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo 

podporządkowuje się decyzjom Organizatora Rajdu. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej. 

4. Symbolem rajdu jest kolor pomarańczowy.  

5. Zbiórka uczestników o godz. 9:30 przy Bibliotece u Kazimierza w Modliborzycach, ul. 

Piłsudskiego 63b . 

6. Trasa rajdu: wyjeżdżamy z Modliborzyc, metą rajdu jest Osada Leśna „Doboszówka” 

w miejscowości Kalenne. Na miejscu warsztaty dla dzieci, ognisko i zabawy na  

na polanie wypoczynkowej. Indywidualny powrót do Modliborzyc.  

7. Uczestnictwo w rajdzie wymaga wcześniejszego zapisu. Każdy uczestnik rajdu przy 

rejestracji uiszcza opłatę (wpisowe) – dzieci 45 zł (warsztaty, ubezpieczenie, kiełbaska), 

dorośli – 15 zł (kiełbaska, ubezpieczenie). 

8. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 lipca 2022 r.  w siedzibie organizatorów. 

9. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników rajdu powinien być zgodny  

z przepisami. Sugerowane posiadanie kasku rowerowego. 

10. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują 

wykluczeniu z Rajdu.  

 

 



 

 

IV. Inne postanowienia: 

11. Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej.  

12. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!  

13. Jadąc należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m, 

liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15, podczas jazdy  

w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi 

grupami kolumny,  

14. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości 

innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojni 

 w szyku,  

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

szybkość i hamowanie,  

16.  Przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo przeprowadzając rower,  

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

18. Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych 

turystów, 

19.  Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się 

poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie, 

20.  W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy,  

21.  Organizator zapewnia opiekę medyczną,  

22. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu 

Rajdu,  

23. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki 

spowodowane przez uczestników rajdu, 

24.  Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie 

poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników,  

25. Organizator rajdu zapewnia uczestnikom ubezpieczenie podczas imprezy, 

 

 

V.  Na trasie rajdu zabrania się: 

26. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,  

27.  Zaśmiecenia trasy Rajdu oraz miejsc przyległych,  

28.  Niszczenia przyrody,  



 

 

29. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,  

30. Używania szklanych pojemników, butelek, itp.,  

31.  Głośnego zachowywania się,  

32.  Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora. 

 

VI.    Informacje dodatkowe: 

33.  Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na 

warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków,  

34. W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator Rajdu,  

35.  Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie, 

36.  Każdy Uczestnik Rajdu Rowerowego wyraża zgodę na publikację jego wizerunku 

w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 

Organizatora, 

37. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego 

Regulaminu,  

38. W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018r. stosowania RODO, informuje się, 

iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Biblioteka u Kazimierza. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Modliborzycach im. Kazimierza Zielińskiego. 

W bibliotece został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować pod adresem email: inspektor.hp@wp.pl,  

39. Na rajdzie, będą robione zdjęcia, do których administrator zastrzega sobie prawo do 

publikacji ich na głównej stronie biblioteki, na Facebook’u, oraz gazety wydawanej 

przez MGBP. Jeżeli Pan/ Pani nie wyraża zgody na fotografowanie proszę zgłosić ten 

fakt przed rozpoczęciem spotkania,  

40.  W związku z przetwarzaniem przez MGBP Modliborzyce, Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:  

 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO  

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;  

 usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO;  

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO. 

 

 Organizatorzy 


