
 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 

„Odjazdowy Bibliotekarz” 

 

 
Rajd ma charakter zorganizowanego przejazdu kolumny rowerzystów (art. 32 Ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym). Uczestnictwo rowerzystów w przejeździe odbywa 

się na zasadach ogólnych, określonych w przepisach prawa ruchu drogowego i niniejszego 

regulaminu. 

 

I. Informacje ogólne  

Rajd organizowany jest w ramach ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Odjazdowy Bibliotekarz”.  

 

II. Celem Rajdu jest:  

1. Integracja środowiska lokalnego  

2. Promowanie biblioteki i czytelnictwa  

3. Wzbogacenie form pracy biblioteki    

4. Promowanie zdrowego stylu życia 

 

III. Organizator i Partnerzy Rajdu:  

Organizator: Biblioteka Miejska w Blachowni 

Partner: OSiR Blachownia 

 

IV. Termin Rajdu:  

18 sierpnia 2018 r. (sobota) godz. 9.00 

  

V. Trasa przejazdu:  

Blachownia – Klepaczka – Truskolasy  – Czarna Wieś – Węglowice – Blachownia  

 

VI. Warunki uczestnictwa:  

1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać  

się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej 

www.blachownia.pl i na Facebooku – Biblioteka w Blachowni oraz w siedzibie Biblioteki przy 

ul. Żeromskiego 3 B. 

2. Uczestnictwo w Rajdzie należy zgłosić osobiście w Bibliotece lub Filii Biblioteki albo 

telefonicznie nr 34 3 270 416  do 17 sierpnia 2018 roku. 

3. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Dzieci do lat 12 mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego 

bądź innej osoby wskazanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Karta zgłoszeniowa 

stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

5. Osoby w wieku od 13 do 17 lat zobowiązane są posiadać zgodę rodzica lub opiekuna 

prawnego na udział w Rajdzie. Karta zgłoszeniowa stanowiąca załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu. 

6. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Nie są ubezpieczeni przez 

Organizatora, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie we własnym zakresie. 



7. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej za poniesione  

lub spowodowane szkody i wypadki przez uczestników Rajdu.  

8. Za stan techniczny i wyposażenie swoich rowerów odpowiada każdy z uczestników i powinno 

być zgodne z przepisami. Za rowery udostępnione przez Wypożyczalnię rowerów „Rodzinne 

dwa kółka” podczas Rajdu odpowiadają korzystający z nich uczestnicy. 

9. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy 

przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.  

10. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.  

11. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym  

do prędkości innych Uczestników. 

 

VII. Podczas Rajdu bezwzględnie zabronione jest:  

1. Przystąpienie do Rajdu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków        

 odurzających.  

2. Spożywanie alkoholu i innych środków odurzających na trasie Rajdu oraz postojach.  

 

VIII. Postanowienia końcowe:  

1. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rajdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


