
Regulamin Rajdu Rowerowego Ścieżkami Doliny Dobrej Widawy 
02.07.-03.07.2011 r. 

1.     Organizator: 

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa 

 
Pilot  –  Bronisława Mela - cyklistka z wieloletnim doświadczeniem.   

2.      Cele i zadania rajdu:  

o        popularyzacja turystyki rowerowej;  

o        spotkanie cyklistów w celu wymiany doświadczeń;  

o        promocja szlaków rowerowych w dolinie Dobrej Widawy;  

o        propagowanie czynnego wypoczynku wśród mieszkańców LGD DW;  

o        promocja obszarów LGD DW; 

3.      Termin rajdu: 02-03.07.2011 r.  

4.      Trasa rajdu: Namysłów- Bierutów- Ligota Mała.  

5.      Warunki uczestnictwa: 

 
W rajdzie mogą brać udział osoby: młodzież szkolna oraz osoby dorosłe. Osoby 
w wieku do lat 16 powinny jechać pod opieką osoby dorosłej.  
Każdy uczestnik powinien posiadać samodzielną umiejętność jazdy na rowerze. 
Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Ilość 
uczestników jest ograniczona do 20 osób.  

Osoby poniżej 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych 
opiekunów na udział w rajdzie rowerowym.  

Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, 
który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się 
po drogach. 

 

6.      Zgłoszenia na rajd rowerowy : 

 
Zgłoszenia indywidualne na karcie zgłoszeń wysyłamy pocztą elektroniczną lub 
dostarczamy do siedziby Biura LGD DW do 30.06.2011 r. do godz. 15:45.  
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa i niepowiadomienia organizatora  



w terminie 3 dni przed rozpoczęciem imprezy tj. 29.06.2011 r. zobowiązuje się 
do poniesienia  kosztu  związanego z organizacją rajdu w wysokości 300 PLN. 

7.      Organizator  zapewnia: 

o       posiłki – śniadanie, obiadokolacja (kanapki, kiełbaska i kaszanka 
z grilla – w miarę możliwości); 

o       Obecność pilota na trasie rajdu;  

o       Pomoc pilota przy sprawach organizacyjnych i bytowych;  

8.      Sprzęt i ekwipunek. 

o      Posiadanie sprawnego technicznie roweru; 

o      Na wycieczkę należy zabrać: apteczkę, przybornik techniczny ( do 
napraw roweru), pompkę, spinki łańcuchowe, samoprzylepne łatki 
gumowe, klej do gumy itp.; 

o  Opiekunowie powinni być zaopatrzeni w gwizdki i komórki do 
podawania sygnałów ostrzegawczych. 

 o Ostatni uczestnik powinien mieć przymocowane ,,ramię 
bezpieczeństwa".  

  
o    Uczestnicy rajdu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych na 
własny koszt; 

 o   Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.  
  
 

9.      Uczestnicy zobowiązani są do:  

o       przestrzegania postanowień regulaminu i zarządzeń Kierownictwa 
Rajdu;  

o       przestrzegania zasad ochrony przyrody, bezpieczeństwa ppoż.  
i Karty Turysty;  

o       udzielania pomocy innym uczestnikom oraz koleżeńskiego  
i kulturalnego zachowania się;  

o       Stawienie się w miejscu zbiórki tj. Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 
67/69 (parking siedziby biura LGD Dobra Widawa) o godz. 10.00. 

o       Przestrzeganie poleceń pilota w czasie trwania rajdu;  



o       Kulturalne i godne  zachowanie cyklisty na  lądzie;  

o       Odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym osobom oraz 
mieniu;  

o       Pomoc przy codziennych czynnościach związanych z rajdem 
rowerowym; 

 o       Udzielanie pomocy uczestnikom, którzy ulegli wypadkowi lub tej 
pomocy potrzebują;  

o       Informować i uzgadniać z pilotem wszelkie oddalenia się od 
grupy;  

  

10.  Zabrania się: 

o        wyprzedzania pilota prowadzącego rajd;  

o        pozostawania za pilotem zamykającym rajd;  

o        spożywania alkoholu; 

  

                                                                                                                        
ORGANIZATORZY 

  

Program rajdu co do długości może ulec zmianie po 
uprzednim uzgodnieniu z grupą. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 
programu rajdu oraz zmiany jego trasy.  

 

 

Zatwierdził: Zarząd LGD Dobra Widawa 

 
  

 


