
REGULAMIN RAJU ROWEROWEGO  

„DLA NIEPODLEGŁEJ” 

7 października 2018 r. 

 
CEL IMPREZY: 

1. Upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; 
2. Promowanie aktywnych form wypoczynku; 

3. Integracja społeczności lokalnej poprzez rekreację; 

4. Upowszechnianie jazdy na rowerze jako formy rekreacji. 

 
ORGANIZATOR: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły  
w Przeworsku.  
Patronat:  
Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka Burmistrz 

Miasta Przeworska dr Leszek Kisiel 

 
TERMIN RAJDU: 

07.10.2018 r. (niedziela) 

 
OSOBY KONTAKTOWE 

 
Mariusz Cieśliński - przedstawiciel organizatora 

Anna Bąk - przedstawiciel organizatora 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym powinien zapoznać się z regulaminem  
2. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

Zawodowych im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku. (http://www.loprzeworsk.pl).  
3. Uczestnik rajdu po ocenie swoich możliwości i kondycji; może przystąpić do pokonania 

całej trasy lub pokonać jeden z etapów rajdu, może również dołączyć się na trasie rajdu.  
4. W rajdzie biorą udział osoby pełnoletnie – niepełnoletnie osoby tylko pod opieką rodziców 

lub za zgodą pisemną rodziców/opiekunów.  
5. Zgłoszenia uczestników rajdu do 05.10.2018 r. – (piątek godz. 12:00). 

6. Telefonicznie – pod numerem tel.16 648 79 69. 

7. Udział w rajdzie rowerowym jest bezpłatny.  
8. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania sprawnego technicznie roweru oraz części 

zapasowych umożliwiających szybką naprawę ewentualnej awarii.  
9. Zalecana jest jazda w kasku rowerowy.  
10. Uczestnicy rajdu otrzymają pamiątkowe koszulki (ilość koszulek jest ograniczona, kolejność 

zgłoszeń/zapisu decyduje o otrzymaniu koszulki). 

 
TRASA I PROGRAM RAJDU ROWEROWEGO 

 
Trasa rajdu podzielona została na dwa etapy:  
I etap – 62,5 km - (trasa dla upamiętnienia 625 rocznicy nadania praw miejskich Przeworskowi) 

8:45 spotkanie organizacyjne  – Rynek w Przeworsku 

9:00 - wyjazd na trasę rajdu I - etapu  
Miejscowości na trasie: 

1. Rynek Przeworsk,  
2. Studzian, 

3. Gać, 

4. Markowa, 

5. Husów, 

6. Tarnawka, 

7. Hadle Kańczuckie, 



8. Łopuszka Wielka,  
9. 12:30 - Łopuszka Mała - punkt regeneracyjno – żywieniowy, 

10. Żuklin, 

11. Krzeczowice, 

12. Żurawiczki, 

13. Rynek Przeworsk - punkt regeneracyjno – żywieniowy, 

14. 13:00 - zakończenie pierwszego etapu. 

 

13:30 wyjazd na trasę rajdu II - etapu  
II etap – 37,5 km - (kontynuacja trasy dla niepodległej „100 km na 100 - lecie 
niepodległości") Miejscowości na trasie: 

1. Rynek Przeworsk, 

2. Chałupki, 

3. Jagiełła, 

4. Gorzyce, 

5. Tryńcza, 

6. Chodaczów, 

7. Laszczyny,  
8. Gniewczyna Łańcucka, 

9. Rynek Przeworsk - punkt regeneracyjno – żywieniowy. 

 

16:00 - zakończenie rajdu - Rynek w Przeworsku 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA  
1. Organizatorzy rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie 

imprezy, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.  
2. Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zaistniałych 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. W trakcie rajdu i po zakończeniu planowany jest poczęstunek dla uczestników rajdu. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
1. Wszyscy uczestnicy startując 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. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.  
4. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 

odpowiada osobiście.  
5. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu oraz szczególną 

troskę o środowisko naturalne.  
6. Należy poruszać się w rzędzie, jeden za drugim, odległość między rowerami 3 - 5 

m, przy zjazdach 15 - 20 m.  
7. Ilość rowerzystów w kolumnie nie może być większa niż 15 osób. 

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

9. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 


