
REGULAMIN
Regulamin przejazdu (Rajdu) pojazdów napędzanych siłą ludzkich mięśni w ramach akcji 
promującej kampanię edukacyjną „150 cm dla rowerzysty”.

Regulamin określa:

– miejsce i datę rajdu rowerowego,
– zasady i warunki Rajdu oraz sposoby zachowania się uczestników.

1. Przejazd grupy rowerzystów w ramach akcji promującej kampanię edukacyjną „150 cm dla 
rowerzysty” odbywa się w Białymstoku w dniu 16 lipca 2016 r.

a) Zbiórka przed Rajdem rozpoczyna się na ulicy Jurowieckiej 1 (przed CH Jurowiecka) o 
godzinie 10:00, start godzina 11:00, a zakończenie przejazdu przewiduje się na godzinę 12:30.

b) Organizatorem przejazdu jest Stowarzyszenie Zdrowy-Rower.

c) Organizator zapewnia służbę porządkową i informacyjną, wyróżniającą się kolorem koszulek 
(kolor pomarańczowy).

d) W Rajdzie ulicami miasta biorą udział tylko pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.

e) Rajd odbywa się na trasie: (start) CH Galeria Jurowiecka, do Sienkiewicza, kawałek 
Sienkiewicza, na skrzyżowaniu skręcamy z Piłsudskiego i jedziemy w stronę Ronda Lussy, Na 
rondzie jedziemy prosto, w Branickiego, Branickiego skręcamy w Świętojańska, potem przy Galerii 
Alfa skręcamy w Mickiewicza, jedziemy wzdłuż muru Pałacu Branickich, potem skręcamy w Plac 
Jana Pawła, jedziemy Legionową, aż do skrzyżowania z Cure - Skłodowskiej i skręcamy w Cure - 
Skłodowskiej w stronę Placu Uniwersyteckim, przy Centralu, na placu Uniwersyteckim  który 
mijamy jedziemy w Linierskiego, a potem przecinamy Lipową i jedziemy w Malmeda, wyjeżdżamy 
na Piłsudskiego przy Hotelu Ibis Style i skręcamy w prawo do skrzyżowania Piłsudskiego i 
Sienkiewicza, potem kawałek Sienkiewicza i wjeżdżamy w Jurowiecką przy parkingu, CH Galeria 
Jurowiecka, ul. Jurowiecka (meta).

f) Trasa Rajdu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatorów.

2. Zasady zachowania się osób uczestniczących w Rajdzie:

a) Uczestnikiem Rajdu jest osoba, która zapoznała się z Regulaminem oraz odebrała pakiet 
uczestnika Rajdu, przed startem, w punkcie oznaczonym przez Organizatora, przy ul. 
Jurowieckiej 1 (do odbioru pakietu uczestnika niezbędne jest stawienie się z pojazdem, na 
którym uczestnik zamierza pokonać trasę Rajdu).

b) Osoby biorące udział w Rajdzie robią to na własną odpowiedzialność i zobowiązane są do 
zachowania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom.

c) Uczestnicy obowiązani są do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu 
innych osób, a w szczególności do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

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



e) Zabrania się udziału w Rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających 
i substancji psychotropowych.

f) Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie promował swoim strojem, wyposażeniem (rowery, 
przyczepki rowerowe itp) oraz zachowaniem (dystrybucja ulotek i innych materiałów promocyjnych) 
firm, które nie uzyskały na to zgody wyrażonej na piśmie przez Organizatora. Organizator 
zastrzega sobie prawo do wykluczenia z imprezy osób, które złamią powyższy punkt regulaminu.

g) Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem i koszulką z napisem Organizator 
umieszczonymi w widocznym miejscu, uprawnione są do:

- wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny, a w przypadku 
nie wykonania tych poleceń - wezwania do opuszczenia imprezy lub do powiadomienia Policji,

- wezwania do opuszczenia imprezy przez osoby zachowujące się niezgodnie z Regulaminem, a 
w szczególności spożywające alkohol, przyjmujące środki odurzające lub substancje 
psychotropowe.

h) W razie doznania jakichkolwiek obrażeń, należy zgłosić się do ratownika rowerowego, bądź 
poprosić o pomoc służby porządkowe.

i) W przypadku zajścia jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeń, należy się podporządkować 
poleceniom służb porządkowych.

j) Wszelkich dodatkowych informacji udziela punkt rejestracyjny.

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

3. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego 
wykonywania poleceń służb porządkowych i ratowniczych

4. Uczestnicy Rajdu mają obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed 
zgłoszeniem swojego uczestnictwa w Rajdzie. Treść Regulaminu dostępna będzie na stronie 
internetowej www.zdrowy-rower.pl a także przy punkcie informacyjnym.

http://www.zdrowy-rower.pl

