
REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO -  

otwarcie wypożyczalni rowerów GOSTYNIŃSKI ROWER MIEJSKI

8 lipca 2018 r.

I. Cel rajdu: 

• Promocja wypożyczalni rowerów „Gostyniński Rower Miejski” zrealizowanej 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018;

• Promocja walorów turystycznych regionu;
• Promocja akcji poświęconej problematyce bezpieczeństwa “Mój Rower Moje 

Życie” 

II. Organizator:

Urząd Miasta Gostynina – Komandor Rajdu Mariusz Gajewski 
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin

III. Termin: 

8 lipca 2018 r. 
Start – Zamek Gostyniński, ul. Zamkowa 31
Meta - jez. Bratoszewo ul. Dybanka
Czas trwania: 9ºº - 15ºº

IV. Warunki uczestnictwa  :

• Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowy 
promocja@gostynin.pl lub wypełnienie na miejscu przed rozpoczęciem rajdu.

• Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu jak również 
podporządkowuje się decyzją Komandora Rajdu;

• W rajdzie może brać udział każda osoba pełnoletnia nie mająca przeciwskazań 
lekarskich do wykonywania aktywności fizycznej, jakim jest jazda na rowerze;

• Dzieci do lat 15 pod opieką dorosłych
• Osoby niepełnoletnie (15-18 lat)  mogą brać udział w Rajdzie Rowerowym 

tylko i wyłącznie gdy,  rodzic lub opiekun prawny wyrazi pisemną zgodę;
• Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych;
• Posiadanie przez uczestników Rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności 

poruszani się po drogach;
• Posiadanie sprawnego technicznie roweru;
• Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz zmiana trasy, skutkuje 

wykluczeniem z rajdu;
• Udział w rajdzie jest bezpłatny.

mailto:promocja@gostynin.pl


V. Sprawy organizacyjne rajdu: 

• Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3 -5 m;
• Przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo przeprowadzając rower;
• W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy oraz blokować drogi;
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody 

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

• Organizator rajdu nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualnie kolizje 
lub wypadki spowodowane przez uczestników rajdu;

• Na zakończenie rajdu Organizator zaprasza na wspólne pieczenie kiełbasek 
nad jez. Bratoszewo.

VI. Na trasie zabrania się: 

• Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora;
• Spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających;
• Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu, ściganie się jest zabronione;
• Zajeżdżania drogi innym uczestnikom rajdu;
• Zaśmiecania trasy;
• Zatrzymywania bez przyczyny.

VII. Trasa rajdu:

Długość trasy ok. 25 km.
Start: Zamek Gostyniński, ul. Zamkowa 31
Przewidywane dwa postoje po 15 min.

PROGRAM RAJDU:   

Przejazd trasą: Zamek – Al. Mikołajczyka, Jana Pawła, Bierzewicka, Ziejkowa, Choinek, 

Kazimierzów, Miałkówek, Lucień, Bierzewice, Gostynin, Bierzewicka, Jana Pawła, Al. 

Mikołajczyka, Targowa, Zazamcze, Dybanka do jez. Bratoszewo.

9.00 Otwarcie wypożyczalni rowerów: Gostyniński Rower Miejski

10.00 Star Rajdu: Zamek. Zapewniamy 10 rowerów dla dorosłych, 6 dla dzieci, dwie 
przyczepki (konieczna rezerwacja pod nr tel. 24 236 07 33), wodę dla każdego uczestnika.

15.00 Zakończenie Rajdu: plaża przy jeziorze Bratoszewo
Wspólne grillowanie, dla każdego uczestnika kiełbaska i bułka
Konkursy z nagrodami
Znakowanie rowerów
“Mój Rower Moje Życie” - akcja poświęcona problematyce bezpieczeństwa
 
Zapisy i szczegóły Rajdu pod nr tel. 24 236 07 33.



CZAS PRZEJAZDU: ok. 4 godz. (10.00-14.00)

         

VIII. Postanowienia końcowe:

• Maksymalna liczba osób jest ograniczona i wynosi 100 osób;
• Każdy uczestnik Rajdu Rowerowego, wyraża zgodę na przetwarzanie ww. 

danych osobowych i wizerunku przez Urząd Miasta Gostynina, zgodne z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 
nr 101 poz 926 z póź. zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny
(Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) i ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. 
zm.). 

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


