
Rajdowe ABC 

V Rodzinnego Rajdu Rowerowego 

pn. „Śladami zabytków, legend i historii” 

 
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Nowy Wiśnicz 

 

1. Rajd nie jest wyścigiem tylko ma formę zabawy, rekreacji, wycieczki – nie ścigamy się. 

2. Jedziemy zgodnie z przepisami ruchu drogowego z instruktorem, prawą stroną jezdni. 

3. Każdy jedzie w swoim tempie. 

4. Nasza kolumna składa się z pilota, rowerzystów, opieki medycznej, serwisu technicznego 

dla rowerzystów. 

5. Nie wyprzedzamy pilota, nie zostajemy za końcem Rajdu. 

6. W razie kłopotów zawsze można zadzwonić do Organizatora Rajdu (telefony na starcie). 

7. W razie braku możliwości kontynuacji jazdy w ramach Rajdu wsiadamy do samochodu na końcu 

Rajdu. 

8. Zachęcamy do pokonania całej trasy bezpiecznie tj. w twardym kasku na głowie. 

9. Postoje jeśli już to robimy poza jezdnią, ale ruszamy przed końcem Rajdu. Pamiętamy, 

że nie możemy zostać w tyle. 

10. Dzieci pod naszą opieką mamy zawsze przy sobie i w zasięgu swojego wzroku. 

11. Po dojechaniu do mety posilamy się i wspólnie bawimy w konkursach, grach, zabawach. 

12. Regulamin dostępny jest na stronie www.moknowywisnicz.pl 

 

Regulamin V Rodzinnego Rajdu Rowerowego pn. „Śladami zabytków, legend i historii” 

Nowy Wiśnicz 22 września 2019 r. 

1. Cel imprezy: 

- Popularyzowanie jazdy na rowerze, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego oraz 

stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny. 

- Propagowanie zdrowego stylu życia. 

- Zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi i historycznymi Nowego Wiśnicza 

i okolic. 

2. Organizatorzy: 

Stowarzyszenie 60+ Nowy Wiśnicz, 

Urząd Miasta w Nowym Wiśniczu, 

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu. 
 

Patronat Honorowy Burmistrz Nowego Wiśnicza 

3. Termin i miejsce Rajdu oraz kontakt: 

22 września 2019 r.  

Start godz. 11.00 

         Kontakt tel. 14 612-87-04 / 691-75-72-18 

 

4. Trasa Rajdu: 

- start - Rynek w Nowym Wiśniczu w kierunku Łomnej (trasą koło Zamku, Zakładu Karnego, 

do Cmentarza Więziennego w Leksandrowej, przez Zagrody) do Miasteczka Ruchu Drogowego 

w Starym Wiśniczu, 

http://www.moknowywisnicz.pl/


- ze Starego Wiśnicza drogą południową w stronę Krzywdówki do bunkra Ringstand 58c, 

- ponownie trasą na Podgródek do Gospodarstwa Pasiecznego SOWA, kolejno, Wzgórze 

„Lecha” w Wiśniczu Małym , przez „Przymiarki” do Starego Wiśnicza i trasą obok Zamku powrót 

na wiśnicki rynek. 

5. Zasady uczestnictwa: 

- w Rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower zgodnie 

z obowiązkowym wyposażeniem roweru - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), 

- uczestnicy Rajdu otrzymują przy zapisie na własność numer startowy, który muszą umieścić 

na rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem Rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca 

na rowerze, 

- dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby  - 

prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 10 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby 

dorosłej lub przedstawić kartę rowerową oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (druk 

do pobrania  na stronie internetowej MOK: www.moknowywisnicz.pl, 

- Organizatorzy nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami Rajdu, 

- wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz 

poleceń Organizatorów służb porządkowych. W przypadku nadzoru przez Policję, Straż lub 

Organizatora miejsc niebezpiecznych, uczestnicy Rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń 

funkcjonariusz Policji, Straży lub Organizatora, 

- w trakcie Rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie 

trasy Rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu oraz innych środków 

odurzających, 

- uczestnicy Rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę Rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie 

przed deszczem, 

- w przypadku wycofania się z Rajdu uczestnik powiadamia Organizatora, 

- zaleca się używanie podczas Rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo), 

- w przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne 

uprawnienia, 

- Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników stracone lub zniszczone  

podczas Rajdu, jak też za szkody wyrządzone przez uczestników, za które odpowiadają oni sami, 

- Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone podczas transportu rowerów. Do transportu 

przyjmowane będą wyłącznie rowery bez dodatkowego wyposażenia tj. toreb, fotelików, koszy 

itp., 

- każdy uczestnik Rajdu bierze w nim udział na swoją własną odpowiedzialność – dzieci 

na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Organizatorzy nie biorą 

odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników lub w których brali oni udział, 

- uczestnicy Rajdu oświadczają poprzez Formularz Zgłoszeniowy, że wyrażają zgodę 
na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 7 
ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez 
upoważnionych przedstawicieli Organizatora w celu uczestnictwa w Rodzinnym Rajdzie 
Rowerowym (pełna treść klauzuli informacyjnej wraz z oświadczeniem uczestnika Rajdu 

http://mok.nw.com/


wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajduje się w Formularzu 
Zgłoszeniowym Indywidualnym do udziału w V Rodzinnym Rajdzie Rowerowym pn. „Śladami 
zabytków, legend i historii” w Nowym Wiśniczu w dniu 22 września 2019 roku), 

- wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach 

z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, 

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Udział w Rajdzie jest równoznaczny 

z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia 

uczestników od jego stosowania. 

6.   Zgłoszenia: 

- rejestracja uczestników odbywać się będzie do dnia 22 września 2019 r. Osoby chcące 

wystartować w rajdzie rowerowym w Nowym Wiśniczu prosimy o wypełnienie Formularza 

Zgłoszeniowego i przesłanie e-mailem na  adres: mok@nowywisnicz.pl lub dostarczenie osobiście 

do Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu, Rynek 6, 32-720 Nowy Wiśnicz, 

- przy rejestracji każdy uczestnik musi złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie ze swoimi 

danymi osobowymi oraz akceptacją Regulaminu Rajdu. Za dzieci do lat 18 oświadczenie składają 

opiekunowie. Druki oświadczeń do pobrania na stronie www.moknowywisnicz.pl oraz będą 

dostępne przy zapisach. 

7. Zasady bezpieczeństwa: 

- Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość 

i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników, 

- uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności 

zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie 

przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp., 

- wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym, nie mogą liczyć 

na pomoc Organizatora przy zabezpieczeniu trasy, 

- trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowy, określonym w programie tj. od 11:00 

do 15:00. Osoby, które nie zakończą Rajdu do godz. 15:00 przestają być uczestnikami Rajdu, 

- wszystkie samochody biorące udział w Rajdzie będą oznakowane napisem „Organizator – 

Rodzinny Rajd Rowerowy 2019”, 

- Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas rajdu. Będzie możliwa pomoc 

serwisu rowerowego jadącego na końcu Rajdu. 

- uczestnicy Rajdu na trasie „Różowej” przejeżdżają w zwartej kolumnie, natomiast na trasie 

„Niebieskiej” przejazd uczestników jest indywidualny po wyznaczonej znakami Rajdu trasie oraz 

według przygotowanych przez Organizatora mapek tras przejazdu. Na wszystkich trasach będą 

znajdować się służby porządkowe Organizatora. 

 

8. Świadczenia od organizatorów: 

- udział w Rajdzie jest bezpłatny, 
- bezzwrotny numer startowy, 
- mapka trasy z objaśnieniami, 
- oznakowanie trasy, 
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
- opieka medyczna i ratownicza, 
- gorący posiłek oraz woda mineralna na zakończenie, na podstawie bloczka otrzymanego 

na starcie. 
 
 



9. Konkursy i nagrody: 

Dla uczestników zabaw, konkursów i zawodów przeprowadzonych podczas festynu sportowego 

Organizatorzy przewidzieli medale i nagrody, itp.  


