
Regulamin „Mochowskiego Rajdu Rowerowego” 

 

I. Data i Miejsce 

1. Mochowski Rajd Rowerowy odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2018 roku  
i rozpocznie się o godzinie 14:30.  

2. Zbiórka uczestników rajdu na boisku gminnym w Mochowie Parcele do 
godziny 14:00 

 

II. Organizator  

1. Organizatorem jest Gmina Mochowo  

2. Trasa rajdu będzie przebiegała przez miejscowości: Mochowo Parcele, 
Malanowo Stare, Żurawin, Żurawinek, Mochowo Parcele. Przewidywana 
godzina zakończenia rajdu - około 15:30. 

3. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub 
drogowych Organizator może zmienić trasę lub odwołać rajd, informując  
o tym uczestników na miejscu zbiórki lub przez stronę internetową. 

 

III. Cele rajdu 

1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji. 

2. Popularyzacja zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego. 

3. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony środowiska. 

4. Integracja lokalnej społeczności. 

 

IV. Uczestnictwo 

1. Uczestnictwo w rajdzie wymaga zgłoszenia poprzez zapisanie się na listę 
uczestników pod numerem telefonu 509-626-706 lub osobiście w Urzędzie 
Gminy (Referat Oświaty, Kultury i Promocji Gminy) do dnia 24 sierpnia  
2018 r. do godziny 12:00 lub na miejscu zbiórki uczestników, o której mowa  
w pkt I.2. w dniu 25.08.2018 do godziny 14:00. 

2. Dzieci i młodzież mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osób 
pełnoletnich. 

3. Istnieje możliwość samodzielnego uczestnictwa osoby niepełnoletniej powyżej 
12 roku życie na podstawie pisemnej zgody opiekunów prawnych  
i na ich pełną odpowiedzialność (załącznik nr 1). 

4. Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

5. Każdy uczestnik rajdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie  
z przepisami prawa o ruchu drogowym. 

6. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego, ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych na terenach 
leśnych i innych oraz do ścisłego wykonywania poleceń organizatorów oraz 
służb porządkowych i ratowniczych. 



7. Osoby biorące udział w rajdzie robią to na własną odpowiedzialność  
i zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający innym 
uczestnikom. 

8. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  
z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności 
względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe  
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po przejeździe. 

9. Zabrania się noszenia oraz używania broni, niebezpiecznych przedmiotów, 
materiałów pirotechnicznych, posiadania i spożywania napojów 
alkoholowych, przyjmowania środków odurzających i substancji 
psychotropowych. 

10. Zabrania się udziału w zgromadzeniu i rajdzie osobom będącym pod 
wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych. 

11. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy 
mogą zostać usunięci z udziału w rajdzie. 

12. Organizator imprezy uprawniony jest do rejestrowania jej przebiegu przy 
pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego 
przetwarzania zapisu. 

13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

14. Uczestnictwo w rajdzie oznacza akceptację jego warunków. 

15. Z treścią regulaminu rajdu uczestnicy zapoznają się poprzez stronę 
internetową www.mochowo.pl. Regulamin dostępny będzie także w miejscu 
zbiórki przed rozpoczęciem rajdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1       

   KARTA 

ZGŁOSZENIA W MOCHOWSKIM RAJDZIE ROWEROWYM 

DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

Wyrażam zgodę na udział osoby niepełnoletniej – mojego dziecka: 

imię i nazwisko dziecka ......................................................................................................................... 

ur. .............................................................................................................................................................. 

zam. ........................................................................................................................................................... 

tel. kontaktowy rodziców....................................................................................................................... 

tel. kom. (uczestnika – dziecka) ............................................................................................................ 

na udział w Mochowskim Rajdzie Rowerowym, który odbędzie się w dniu 25 sierpnia  
2018 roku. 

Jednocześnie oświadczam, że regulamin rajdu jest mi znany i akceptuję go. 

 

      ...................................................................................  

                            (data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna)  

 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem 
i organizacją rajdu rowerowego nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody 
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie.  

Uczestnicy jadą w rajdzie na własna odpowiedzialność.  

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone szkody.  

Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub 
zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej  
z rajdem.  

Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 
organizatora.  

Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków 
regulaminu rajdu.  

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w rajdzie.  

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na to, że zdjęcia i nagrania filmowe z rajdu mogą być 
wykorzystane przez organizatora, prasę, radio i telewizje. 

Swoim podpisem potwierdzam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami regulaminu 
rajdu oraz wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb 
organizacji rajdu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) 

      .................................................................................... 

             (data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 


