
 

Rajd rowerowy współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2012 

 

 

 

Regulamin rajdu rowerowego na obszarze LGD Wszyscy Razem realizowanych w ramach projektu 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 - 2021” 

I. Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Rajdzie Rowerowym  na obszarze LGD „Wszyscy 

Razem” w ramach projektu „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2021” 
2. Organizator – Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”  przy współpracy gminy Potworów. 

II.Uczestnicy 

1. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby 

niepełnoletnie. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Rajdzie  jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest uprzednie zgłoszenie uczestnika osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy             

w Potworowie przy ul. Radomskiej 2A, 26 – 414 Potworów pokój nr 19 lub e – mailowo: sekretariat@potworów.pl             

lub w biurze LGD Wszyscy Razem przy ul. Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów (Urząd Gminy Klwów) lub mailowo:  

biuro@lgdwr.pl .  

Zgłoszenia przyjmowane są  najpóźniej  do 13 lipca 2018r. do godz. 12.00. 

III.Przebieg  Rajdu  

1. Rajd na obszarze Gminy Potworów odbędzie się w dniu 15 lipca 2018r. tj. niedziela  w godzinach od 15.00 do 

18.00, trasa rajdu obejmować będzie: start spod Urzędu Gminy w Potworowie następnie przejazd trasą 

Mokrzec – Wir – Jamki – Rdzuchów – Rdzuchów Kolonia – Rdzów - Potworów. 

 

IV.Obowiązki Uczestników 

1. Każdy uczestnik posiada własny, sprawny rower i kask oraz niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po 

drogach. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów drogowych, jak też do zachowania szczególnej ostrożności w 

trakcie trwania Pikniku. 

3. Uczestnikom przejazdu i Rajdu  rowerowego zabrania się wnoszenia i posiadania broni, materiałów wybuchowych, 

pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów. 
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4. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń 

służby porządkowej i Policji. 

 

 
 

 

5. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub 

niestosujące się do poleceń służb porządkowych Organizatora mogą zostać usunięte z przejazdu Rajdu rowerowego 

bez podawania przyczyn.  

6. Każdy uczestnik przed zgłoszeniem do Rajdu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. Regulamin Rajdu jest 

dostępny na stronie internetowej organizatora wwwlgdwr.pl lub w jego siedzibie ul. Opoczyńska 35,6-415 Klwów w 

godzinach pracy Urzędu lub na stronie Urzędu Gminy Potworów www.potworow.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu 

Gminy w Potworowie, ul. Radomska 2A, 26 – 414 Potworów w godzinach pracy Urzędu 

 

V.Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator zapewnia podczas przejazdu rowerami i w trakcie trwania Rajdu opiekę wolontariuszy . 

2. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec 

uczestników jak i osób trzecich. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez 

uczestników. 

4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 

5. Udział w Rajdzie  jest bezpłatny. 

VI.Postanowienia końcowe 

1. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, 

zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora. 

2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją 

ostateczną. 

4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jej przestrzegania. 

http://www.potworow.pl/

