
III Rodzinny Rajd Rowerowy  

– Kije 2022 
 

 

Regulamin rajdu rowerowego 
 
1. Cel imprezy 
 

a) Zapoznanie się z atrakcjami i walorami turystycznymi Gminy Kije  
b) Stworzenie dodatkowej atrakcji krajoznawczej zachęcającej do odwiedzin ciekawych miejsc 

na terenie gminy  
c) Popularyzacja turystyki rowerowej, jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku  
d) Propagowanie aktywności fizycznej  
e) Integracja środowisk społecznych 

 

 

2. Termin rajdu 
 
17 września 2022r. 
 
Zbiórka: Godzina 08.45 parking przed SIK Kasztelania w Kijach 
 
Start: Godzina 09:00 
 
Zakończenie rajdu: ok. godz. 11:00 / świetlica w Hajdaszku / 

Uczestnicy rajdu wracają do domu we własnym zakresie. 
 
Godz. 11:15 ognisko integracyjne / plac przed świetlicą w Hajdaszku / 

 
3.Organizator: 
 

 Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach 

 
 
4. Współorganizatorzy: 
 

 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije 

 Urząd Gminy w Kijach 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Kijach 
 
4. Trasa rajdu: 
 

 
Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa. Trasa rajdu przebiega drogami o niewielkich różnicach 

wzniesień. Tempo dostosowane do możliwości uczestników rajdu. 

 
Długość trasy: około  12 km 
 
Prowadzący – Piotr Magdziarz, Fiuk Paweł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Warunki uczestnictwa 
 

a) Uczestniczy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu rajdu oraz obowiązkowo 

podporządkowują się decyzjom Organizatora rajdu. 
 

b) Uczestnicy rajdu muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, 

legitymacja szkolna, prawo jazdy, karta rowerowa itp.). 

c) Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy umiejętności 

poruszania się po drogach 

 
d) Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, 

biorącej na siebie całkowitą za nich odpowiedzialność. 
 

e) Posiadanie sprawnego technicznie roweru. 
 

f) Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru. 
 

g) Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych, w przypadku małoletnich jest to 

obowiązkowe! Wskazane jest, aby uczestnik rajdu posiadał okulary chroniące oczy przed 

słońcem, wiatrem i kurzem, kask lub jasną czapeczkę z daszkiem, ubranie dostosowane do 

aury. 

 
h) Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

 
i) Zgłoszenie udziału do organizatorów tylko i wyłącznie poprzez formularz znajdujący się na 

stronie www.kasztelania.kije.pl  
 
6. Sprawy organizacyjne rajdu: 

 

a) Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą zachować 

szczególną ostrożność i zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać przepisy o ruchu 

drogowym oraz poruszać się prawą stroną drogi w odległości  

30 – 50 cm od jej krawędzi. 

 
b) Przy przekraczaniu jezdni (drogi) służby porządkowe / strażacy OSP Kije/ zabezpieczają 

przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę. 

 
c) Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3 – 5 m, a przy zjazdach 15 – 30 

m. 

 
d) Ilość rowerzystów w kolumnie nie może być większa niż 15 osób, a odległość między 

kolumnami musi wynosić co najmniej 200 m. 

 
e) W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, 

a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania. 
 

f) Przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo, przeprowadzając rower. 
 

g) Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów roweru. 

 
h) Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda 

równoległa i ciągłe zmiany pozycji. 

 
i) Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 

 
j) Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza 

jezdnią, na parkingu, łące lub polanach. 
 

http://www.kasztelania.kije.pl/


k) Organizatorzy przewidują 30 uczestników rajdu. 

 

 

7. Na trasie zabrania się: 
 

 Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,  
 Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,  
 Niszczenia przyrody,  
 Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,  
 Głośnego zachowywania się,  
 Zbaczania z trasy rajdu bez zgody Organizatora. 

 

 

8.Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu 
 

 Zapewnienie przodownika turystyki rowerowej prowadzącego przez trasę rajdu.  
 Zabezpieczenie pomocy medycznej.  
 Bezpłatne ognisko.  
 Uczestnicy rajdu objęci będą ubezpieczeniem NNW 

 

 

9.Zgłoszenia: 

 

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz znajdujący się na stronie 

www.kasztelania.kije.pl do dnia 15.09.2022 r. do godz. 15:30 
 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat rajdu udziela p. Piotr Magdziarz  

tel.: 509-381-364 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30. 
 
 
 

10.Postanowienia końcowe 
 

a) Udział w rajdzie jest dobrowolny. 

 
b) Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na 

odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania rajdu. 

 
c) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas 

pokonywania trasy. 

 
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

rajdu. 

 
e) Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 

organizator nie odpowiada. 
 

f) Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki 

spowodowane przez uczestników rajdu w których brali oni udział. 

 
g) Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 

odpowiada osobiście. 
 

h) Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich  
 

wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 

organizatorów. 
 

i) Ostateczna interpretacja regulaminu należy organizatora rajdu. 

http://www.kasztelania.kije.pl/


 
j) Organizator zastrzega możliwość wykluczenia z rajdu osób, które stwarzają zagrożenie w 

ruchu drogowym nie stosują się do poleceń organizatora i naruszają regulamin rajdu. 
 

k) Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony. 


