
 

 

XX RAWSKI RODZINNY RAJD ROWEROWY 

           Rawa Mazowiecka 8–29 sierpnia 2020 r. 

 

 

REGULAMIN XX RAWSKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 

1.Cel imprezy: 

• Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i czynnego wypoczynku. 

• Promocja walorów turystyczno – krajobrazowych Ziemi Rawskiej 

• Upowszechnianie wiedzy o szlakach i ścieżkach rowerowych 

 

2. Organizator: Miasto Rawa Mazowiecka 

3. Patronat honorowy: Burmistrz Rawy Mazowieckiej Piotr Irla 

4.  Zasady uczestnictwa - termin i miejsce: 

• Ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczny rajd będzie miał zupełnie inny charakter 

niż dotychczasowe edycje.  

• Każdy uczestnik (grupa uczestników) będzie pokonywał wyznaczoną trasę rajdu na „własną 

rękę”. 

• Trasa rajdu powinna zostać przejechana  w ciągu jednego dnia.  

• Okres czasu, w którym będzie można dokonać przejazdu trasą rajdu będzie wynosił 

3 tygodnie tj. od dnia 8 sierpnia do dnia 29 sierpnia 2020 r. włącznie.  

• Start do Rajdu może nastąpić z dowolnego miejsca w Rawie Mazowieckiej.  

• Meta tegorocznego rajdu będzie znajdować się tradycyjnie przy hali sportowej OSiR Tatar. 

• Na trasie rajdu zostaną wyznaczone tzw. „punkty kontrolne”.  

• Każdy uczestnik (lub grupa uczestników) powinni zrobić sobie zdjęcia na tle wszystkich 

„punktów kontrolnych” co będzie świadectwem udziału w rajdzie i przejechania całej trasy. 

• Punktami kontrolnymi będą: tablice informacyjne z nazwami miejscowości przez które 

przebiega trasa tegorocznego rajdu: Rawa Mazowiecka, Julianów, Helenów, Kurzeszyn, 

Rossocha, Stara Rossocha, Linków, Janolin, Skoczykłody, budynek młyna zbożowego 

w Kurzeszynie, budynek szkoły w Starej Rossosze oraz stacja transformatorowa elektrowni 

wiatrowej znajdująca się przy drodze Skoczykłody – Rawa Mazowiecka. 

• Każdy uczestnik lub grupa uczestników mogą nakręcić krótki film lub zrobić fotorelację 

z przejazdu trasą tegorocznego rajdu rowerowego.  

• Filmy i zdjęcia z „punktów kontrolnych” wraz z krótkim opisem wrażeń z trasy rajdu, które 

zostaną dostarczone do UM w formie elektronicznej na adres sport@rawamazowiecka.pl 

lub na innym nośniku do pokoju nr 6 wezmą udział w konkursie na najlepszą relację 

z XX Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.  

• Relacje z rajdu należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2020 r. 

• Relacje dostarczone po wskazanym wyżej terminie nie wezmą udziału w konkursie, 

• Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 20 września 2020 r. 

• Najlepsze relacje zostaną nagrodzone przez Burmistrza Rawy Mazowieckiej. 



 

• Wszystkie osoby które zdecydują się na udział w konkursie powinny dołączyć 

do materiałów wizualnych następujące oświadczenia: 

1/ Zgodę na  nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego podczas 

przejazdu trasą rajdu.   

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie   wykonanych zdjęć 

za pośrednictwem dowolnego medium przez organizatora w celu informacji i promocji 

rajdu.  

2/ Zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zadania 

pn. „XX Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy”. 

• Wzory oświadczeń można pobrać ze strony miasta www.rawamazowiecka.pl 

 

5.REGULAMIN: 

 

Uczestnicy rajdu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem rajdu, a w szczególności do 

przestrzegania następujących zasad: 

 

• Podczas przejazdy trasą rajdu wskazane jest posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty 

rowerowej, prawa jazdy B1 (osoby niepełnoletnie) lub innego dokumentu, który jest gwarancją 

posiadanych umiejętności i wiedzy poruszania się po drogach,  

• organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak dokumentów przez nieletnich 

uczestników rajdu, 

• posiadania sprawnego technicznie roweru, 

• w rajdzie mogą uczestniczyć osoby dorosłe oraz młodzież szkolna,  

• osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat powinny posiadać pisemną zgodę rodziców lub 

prawnych opiekunów na samodzielne pokonanie trasy tegorocznego rajdu, 

• osoby poniżej 15 roku życia powinny wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub 

opiekuna prawnego lub wskazanej przez nich osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo 

nieletnich podczas pokonywania trasy rajdu,  

• każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, osoby nieletnie 

na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów, 

• wszyscy uczestnicy rajdu podczas pokonywania trasy powinni stosować się bez względnie 

do zasad i przepisów kodeksu ruchu drogowego. 

 

6. Postanowienia prawne 

   Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. 

 Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, 

zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.  

  

  7. Informacje dodatkowe  

    Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować 

szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania 

pojazdów z dróg z pierwszeństwem przejazdu, ulic czy zabudowań. 

 


