
Regulamin 

V rajd rowerowy „Drahim” 

26.09.2021 r. 

Organizator: Złotowski Korpus Ekspedycyjny 

ul. Plażowa 2, 77-400 Złotów 

• udział w rajdzie jest bezpłatny.  

• sponsorem i partnerem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich o. Piła, 

• limit uczestników: 30 osób. 

 

TERMIN I TRASA RAJDU 

• Start:  
26 września (niedziela), godz. 10:00, parking bezpłatny (przy barze „Nad Jeziorem”), Czaplinek, 
ul.  Złocieniecka 11. 

• Trasa wiedzie dookoła jez. Drawsko, drogami publicznymi, polnymi i leśnymi, ok. 40 km. 

• Przebieg trasy (widok, plik gpx) udostępniony przez Organizatora w zaproszeniu. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

• każdy uczestnik przed startem w rajdzie ma obowiązek zapoznać się  

z regulaminem. 

• uczestnikiem Rajdu są osoby zapisane poprzez formularz na stronie: korpus.com.pl/zapisy. Zapisy 

trwają od 13 do 24.09.2021 r. 

• posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego uczestnictwo w rajdzie, w tym, w szczególności, brak 

stwierdzonego lub wskazującego poprzez objawy zarażenia wirusem covid-19, 

• posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 

• zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych. 

 
 

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU: 
 

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować 
szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu 
zobowiązani są do: 
 
• przestrzegania niniejszego regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się 

decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem. 
• ze względu na rekreacyjny charakter rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa 

sportowego na trasie rajdu. 



• posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

• poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie, do pięciu rowerów, 
należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m. Kolumny oddalone od siebie o 100 m 
(umożliwiając pojazdom wyprzedzenie danej kolumny). 

• każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie, dostosowanym 
do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo 
i spokojnie w szyku. 

• każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 

• podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, 
na parkingu, łące lub polanie. 

• uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. 
• zachowujemy aktualne na dzień wyjazdu wymogi związane z sytuacją pandemiczną, 
• indywidualna jazda rowerem po trasie rajdu w czasie trwania rajdu lub zboczenie z trasy 

rajdu jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w rajdzie. 
• Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!! 
 
Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe. 
 
Na trasie zabrania się: 
• spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 
• zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych, 
• niszczenia przyrody. 
 
Odpowiedzialność organizatora: 
• organizator zapewnia ubezpieczenie każdego Uczestnika od nieszczęśliwych wypadków 

podczas trwania rajdu. 
• organizator zapewnia ciepły posiłek (na ok. 30 km trasy, smażony pstrąg z dodatkami) – 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Drawą”, Rzepowo 5. 
• organizator rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie 

rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 
• każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków 

pogodowych na trasie. 
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników. 
• organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 
• organizator nie zapewnia pomocy medycznej i zabezpieczenia trasy przez Policję.  
             
 
Postanowienia końcowe: 

 
• zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

regulaminu. 
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja 

organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika 
od jego przestrzegania. 



 


