
 

 

 

 
 
 

 
 

REGULAMIN XVI EDYCJI RAWSKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 
27 sierpnia 2016 r. 

 
CEL IMPREZY 

 Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

 Wychowanie dzieci i młodzieży przez aktywne uczestnictwo  w zorganizowanych imprezach 
sportowych i rekreacyjnych. 

 Promocja Miasta Rawa Mazowiecka i szlaków rowerowych w najciekawszych zakątkach 
Powiatu Rawskiego. 

 Popularyzacja kolarstwa i turystki rowerowej poprzez uczestnictwo w imprezie rekreacyjno 
sportowej jaką jest Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy 

 

1. NAZWA IMPREZY 
XVI RAWSKI RODZINNY RAJD ROWEROWY 

2. ORGANIZATORZY 
Miasto Rawa Mazowiecka  
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej  

3. PATRONAT  
BURMISTRZA  RAWY MAZOWIECKIEJ 

4. DATA i MIEJSCE IMPREZY 

 27.08.2016 r. 

 Start  - dziedziniec Zamku Książąt Mazowieckich 

 META – - dziedziniec Zamku Książąt Mazowieckich 

5. TRASA XVI RAWSKIEGO RAJDU ROWEROWEGO 

 10.00 START RAJDU – dziedziniec Zamku Książąt Mazowieckich 

Godz. 10 – 11,30 ETAP I (ok. 14 km): przejazd drogą gruntową przez tereny naturalne (łąka) w 

kierunku Osiedla Zamkowa Wola, po około 600 m dojazd do ul. B. Chrobrego. 

 Przejazd ul. Chrobrego (100 m) wjazd na drogę gruntową przy Cmentarzu Żydowskim.  

 Dojazd do skrzyżowania ul. K. Wielkiego z ulicą S. Batorego 1300 m.  

 Wjazd w ulicę Batorego, dojazd do ulicy Mszczonowskiej – 1900 m.  

 Skręt w lewo w ulicę Mszczonowską. Jazda prosto do Julianowa około 4100 m.  

 Skręt w lewo przejazd przez Julianów. Wjazd na drogę gruntową.  

 Po przejechani 1680 m skręt w lewo (cały dystans 7680 m).  

 Po przejechaniu 500 m dojazd do Helenowa skręt w prawo  ( 8150m). Po około 150 m 

(przy skręcie w prawo w kierunku trasy S8 zabezpieczenie – służby organizatora)  

 Po przejechaniu 9 650 m dojazd do Jakubowa, skręt w lewo  wjazd na drogę 

techniczną biegnącą wzdłuż trasy S 8 w kierunku Przewodowic.  



 

 

 

 

 

 

 Po około 500 m z lewej strony mijamy zjazd z wiaduktu 

 Po przejechaniu 2 100 m dojazd do Przewodowic (dystans 11 740 m )- skręt w lewo.  

 Po około 200 m skręt w lewo wjazd na wiadukt.  

 Przejazd nad trasą S 8. Skręt w prawo w kierunku Teodozjowa.  

 Jazda prosto drogą asfaltową po około 1800 m dojazd do leśniczówki w Jelitowie 

(dystans 14 km). 30min przerwy na odpoczynek  - teren przy leśniczówce.  

11.30 – 12.00 Półmetek: przerwa na odpoczynek: teren przy leśniczówce w miejscowości                
Jelitów. 

12.00 – 14.00 II Etap Rajdu (14 km) wyjazd z miejscowości Jelitów.  

 Po przejechaniu 1600 m skręt w lewo, po około 200 m przejazd przez most na rzece 

Białce. 

 Po przejechaniu 16 500 m (dystans całkowity) skręt w lewo w drogę gruntową. Przejazd 

duktem leśnym na dystansie 3800 m. 

 Dojazd do drogi asfaltowej w Przewodowicach – skręt w lewo.  

 Po przejechaniu 200 m skręt w lewo, po kolejnych 200 m skręt w prawo wjazd na 

wiadukt  

 Zjazd z wiaduktu do Przewodowic, skręt w prawo jazda drogą techniczną w kierunku 

Rawy Mazowieckiej.  

 Po przejechaniu około  6 km dojazd do Konopnicy, skręt w prawo w kierunku Żydomic 

 Po przejechaniu około 1 km skręt w lewo jazda drogą gruntową w kierunku osiedla 

Zamkowa Wola – 1800 m 

 Dojazd do osiedla Zamkowa Wola, wjazd na ulicę K. Wielkiego.  

 Po około 200 m skręt w prawo wjazd na drogę gruntową przy Cmentarzu Żydowskim 

dojazd do ul B. Chrobrego.  

 META: dziedziniec Zamku Książąt Mazowieckich 

Rozdanie nagród, konkurencje sportowe dla najmłodszych uczestników Rajdu. 

Planowane zakończenie imprezy godz. 15.30. 

 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1) Uczestnikiem  XVI Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego może być osoba, która 
spełni poniższe warunki: 

2) Dokona zgłoszenia w terminie od 18.08. do 26.08 na przystani OSiR nad zalewem TATAR 
lub na hali sportowej Milenium ul. K. Wielkiego 28. W  dniu Rajdu zgłoszenia będzie 
można dokonać w biurze rajdu na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich w godz. 8.00 – 
9.30., po tym terminie zgłoszenie uczestnictwa nie będzie możliwe. 

3) Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z oświadczeniem o 
zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu i akceptacją  warunków XVI RAWSKIEGO 
RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO  . 
 



 

 

 

 
 
 

4) Treść regulaminu będzie dostępna na str. internetowych  Urzędu Miasta Rawa 
Mazowiecka w zakładce XVI Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy, Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz w formie drukowanej w miejscach przyjmowania zgłoszeń. 

5) Rawski Rodzinny rajd Rowerowy ma charakter otwarty. Prawo startu maja osoby: 

 Które ukończyły 18 lat 

 W przedziale wieku 11-18 lat za pisemną zgoda rodzica, opiekuna prawnego lub osoby 
pełnoletniej sprawującej opiekę w czasie Rajdu (podpis na oświadczeniu).Posiadającej 
pisemne oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział 
nieletniego dziecka w rajdzie rowerowym (wg wzoru opublikowanego na str. 
internetowych Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej i w formie drukowanej w miejscu 
przyjmowania zgłoszeń). 

 Poniżej 11 roku życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby 
sprawującej opiekę w czasie trwania maratonu -  jego/jej stałą obecnością na Rajdzie 
(podpis na oświadczeniu) posiadającej pisemne oświadczenie rodzica /opiekuna 
prawnego, wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka w XVI Rawskim Rodzinnym 
Rajdzie Rowerowym (wg wzoru oświadczenia opublikowanego na str. internetowych 
klubu sportowego Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej i w formie drukowanej w miejscu 
przyjmowania zgłoszeń). 

6) Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku 
uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub prawnego 
opiekuna). Do udziału w Rajdzie dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające dobry stan 
zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych  do udziału w tego typu 
imprezach. Ten fakt uczestnik potwierdzi podpisem na odpowiednim oświadczeniu 
przygotowanym przez Organizatora. W przypadku osób niepełnoletnich, potwierdzenie 
dobrego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych własnoręcznym podpisem 
potwierdza rodzic lub prawny opiekun nieletniego uczestnika rajdu rowerowego oraz 
osoba, której opiekunowie prawni powierzyli  opiekę nad nieletnim  w czasie trwania XV 
Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego. 

7) Każdy uczestnik powinien wziąć udział w rajdzie rowerowym w kasku sztywnym. Osoby 
nie  posiadające kasku sztywnego biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. 
W przypadku nieletnich uczestników za brak kasku sztywnego i wynikłe z tego powodu 
kontuzje i urazy  odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni lub osoby, którym 
powierzono opiekę nad nieletnim uczestnikiem na czas trwania Rajdu. 

 

6.  ZASADY PORUSZANIA SIĘ NA TRASIE XVI  RAWSKIEGO RODZINNEGO RAJDU 
ROWEROWEGO 

 XVI RAWSKI RODZINNY RAJD ROWEROWY  odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu 
drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja, Straż Miejska i służby 
Organizatora ułatwią bezpieczny przejazd i włączenie się do ruchu. 

 Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 

 Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania 
pojazdów z pól, dróg gruntowych, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

 Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych, publicznych powinni poruszać się prawą stroną 
jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 



 

 

 

 

 

 W razie awarii każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu 
umożliwiając bezpieczny przejazd pozostałym uczestnikom i innym pojazdom poruszającym 
się po trasie Rajdu.  

 Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność w momencie gdy trasa jest trudna 
technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania. 

 Za kolizje i wypadki na trasie Rajdu ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik 
drogi  przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia 
zdarzenia. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie Rajdu. 

 

7.   OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne. Jechać tylko po oficjalnie wyznaczonej 
trasie. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie Rajdu. 

 

8.  PROGRAM XVI RAWSKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 

 Zapisy od dnia 18 sierpnia 2016 r. na przystani wodnej OSiR w Rawie Mazowieckiej w godz. 
11.00 – 18.00 i na hali sportowej Milenium przy ul. K. Wielkiego 28 w godz. 8.00 – 20.00 

 W dniu rajdu w biurze zawodów (dziedziniec Zamku Książąt Mazowieckich) od godz. 8.00 do 
9.30 

 Godz. 9.50 powitanie uczestników, krótkie przypomnienie zasad obowiązujących  
uczestników w czasie Rajdu 

 Godz. 10.00 – start Rajdu 

 Godz. 11.30 dojazd do miejscowości Jelitów, przerwa na odpoczynek 

 Godz. 12.15 start do II etapu Rajdu 

 Godz. 13.30 dojazd do mety Rajdu mieszczącej się na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich 

 Godz. 14.00 – 16.00 wręczenie nagród i upominków  w konkurencjach rajdowych  

9.  KONKURSY – NAGRODY 
 
 
Uczestnicy XVI Rawskiego Rodzinnego rajdu Rowerowego będą mogli wziąć udział w konkursach: 

 na najciekawszą konstrukcję rowerową, 

 na najciekawszy strój rowerowy, 

 wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkursie wiedzy na temat, historii Rodzinnych 
Rajdów Rowerowych i wiedzy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 nagrody otrzymają również : najliczniejsza rodzina ( co najmniej 4 osoby o bezpośrednim 
stopniu pokrewieństwa) i najstarszy uczestnik Rajdu, 

 organizatorzy informują iż ze względów zachowania bezpieczeństwa i zdrowia  nie będzie 
organizowana klasyfikacja na najmłodszego uczestnika Rajdu. Dla dzieci biorących udział w 
rajdzie zostaną zorganizowane konkursy w czasie imprezy kończącej Rawski Rodzinny Rajd 
Rowerowy. 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

10.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas 
dojazdu uczestników na Rajd Rowerowy i podczas powrotu po jego zakończeniu. 

 Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku 
uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów). 

 Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia  
związane z organizacją i przeprowadzeniem Rajdu Rowerowego nie ponoszą 
odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe  i majątkowe uczestników, które wystąpią 
przed w trakcie i po Rajdzie Rowerowym. 

 Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody 
z własnej, wyłącznej winy uczestnikom Rajdu i  osobom trzecim. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie Rajdu 
spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie Rajdu 
spowodowane z winy uczestnika , odpowiedzialność ponosi uczestnik. 

 W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem Rowerowym uczestnicy nie mogą 
występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora  lub osób działających w 
jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu 
Rowerowego. 

 Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia 
podane w oświadczeniu są kompletne i zgodne z prawdą. 

 Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb 
porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu Rowerowego.  

 Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków 
uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się 
z warunkami regulaminu uczestnictwa w Rajdzie Rowerowym. 

 Interpretacja przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu należy wyłącznie do 
Organizatora. 

 Uczestnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników  XVI Rawskiego Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego  oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia 
i nazwiska. 

 Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi  i danych osobowych 
poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie Rowerowym, przy czym wizerunek 
i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących XVI Rawski Rodzinny Rajd 
Rowerowy i wydarzenia towarzyszące Rajdowi Rowerowemu (prasa, radio, telewizja, 
Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują  żadne dalsze 
gratyfikacje w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi 
i danych osobowych poszczególnych uczestników. 

 



 

 

 

 

 

 Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia 
i telewizji utrwalonego przez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje 
wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o  prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 
z późniejszymi zmianami) w tym m. in. : utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym na kliszy 
fotograficznej, drukiem, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do 
obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub 
multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in.: Internecie i intranecie ), 
wystawiania, wyświetlania, użyczania  i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji 
i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za 
pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) 
i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się 
zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw. 

 Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Organizatora 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 

 Uczestnicy podczas XVI Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego zobowiązani są do 
przestrzegania niniejszego regulaminu. 

 Nieznajomość regulaminu XVI Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego i jego 
nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora  jako podstawę do jakichkolwiek 
roszczeń i protestów. 

 Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawnieni są wyłącznie organizatorzy Rajdu. 

ORGANIZATORZY  

 


