
REGULAMIN RAJJ)U RODZINNEGO Z GMINĄ K L U C Z E W S K O 

Organizatorem rajdu jest Gmina Kluczewsko 
Współorganizatorem rajdu jest sołtys i sołectwo Jakubowice,Klub Kolarski 
Domin Sport Kluczewsko oraz Sebastian Olczyk Radny Gminy Kluczewsko, 
a także reprezentujący klub sportowy A R K A Kluczewsko. 

Na starcie rajdu organizator lub osoba przez niego upoważniona: 
informuje o zasadach uczestnictwa w rajdzie, 
przekazuje numer telefonu kontaktowego, 
sprawdza listę uczestników rajdu, 

Przygotowane zostały 2 trasy o długości około 27 km i 63 km. 

Trasa 27 km to trasa rekreacyjna: Park w Kluczewsku - Pilczyca -
Ciemiętniki - Bobrowniki - Krzętów -Mrowina Kolonia - Łapczyna Wola -
Stanowiska - Pilczyca - Jakubowice. 

Trasa 63 km to trasa o charakterze sportowym: Park w Kluczewsku -
Rzewuszyce - Komorniki - Januszewice - Stanowiska - Boża Wola -
Jeżowiec - Dobromierz - Łapczyna Wola - Kolonia Łapczyna Wola - Piaski 
- Krzętów - Bobrowska Wola - Ciemiętniki - Pilczyca - Jakubowice. 

Startujemy o godz. 12:00 z Parku w Kluczewsku. Rajd zakończy się 
pieczeniem kiełbasek w sołectwie Jakubowice. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek 
zapoznać się z regulaminem. 
Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności 
poruszania się po drogach. 
Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych. 
Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną 
zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. 
Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką 



rodzica lub opiekuna. 
• Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. 

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 Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania 
się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem. 

• Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych 
dzieci 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 
należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m. 

• 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. 

• W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy 
kontrolować szybkość i hamowanie. 

• 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. 

• Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z 
uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia. 

• Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. 
Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny 
przeciwdeszczowe. 

Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!! 

Na trasie zabrania się: 

• Spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 
• Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych, 
• Niszczenia przyrody, 
• Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna, 
. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora. 



Odpowiedzialność organizatora: 

Organizatorzy Rajdu nie przyjmują 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. 

Postanowienia końcowe: 

Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich 
wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz 
w materiałach promocyjnych organizatora. 
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. 


