
Regulamin Rajdu Rowerowego 
"Błyśnij na rowerze", Białystok 09 maja 2015 r. 

 
1. Regulamin określa zasady i warunki przejazdu rowerami z kampusu Politechniki Białostockiej do Izby 

Edukacyjnej Nadleśnictwa Dojlidy, na terenie szkółki leśnej „Orzechówka”  w Ponikłej (zwanego dalej 

Rajdem) oraz sposoby zachowania się osób zarejestrowanych wcześniej na stronie 

www.bezpiecznyrowerzysta.pb.edu.pl, zwanych dalej Uczestnikami. 

2. Organizatorami przejazdu są: Politechnika Białostocka, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

w Białymstoku, Komenda Miejska Policji w Białymstoku, Nadleśnictwo Dojlidy. 

3. Każdy Uczestnik musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. (Dz.U. 2012, z późn. zm.) - Prawo o ruchu drogowym. 

4. Organizatorzy zapewniają służby porządkowe i informacyjne oraz zabezpieczenia medycznego. Służby te 

wyróżniają się elementami strojów. 

5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń 

Organizatorów oraz służb porządkowych. Formuła Rajdu, który nie ma charakteru wyścigu, umożliwia 

spokojne pokonanie trasy i cieszenie się jej urokami. 

6. Warunkiem udziału w Rajdzie jest akceptacja niniejszego Regulaminu, dokonanie elektronicznej rejestracji 

poprzez wypełnienie formularza (Załącznik nr 1) dostępnego on-line na stronie 

www.bezpiecznyrowerzysta.pb.edu.pl oraz dostarczenie drukowanej wersji formularza z własnoręcznym 

podpisem w dniu rozpoczęcia Rajdu. 

7. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do zachowania się 

w sposób niezagrażający innym Uczestnikom. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia Uczestnikom 

przejazdu. 

8. Osoby niepełnoletnie, mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (karta zgłoszeniowa – 

Załącznik nr 2) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w Rajdzie.  

9. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna 

prawnego (karta zgłoszeniowa – Załącznik nr 2). 

10. Organizatorzy, wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem 

i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe 

i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po przejeździe Rajdu. 

11. Uczestnicy wracają z miejsca zakończenia Rajdu we własnym zakresie, korzystając z dróg zgodnie 

z przepisami Prawa o ruchu drogowym. 

12. Każdy Uczestnik ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za spowodowane przez siebie szkody. 

13. Zabrania się w trakcie Rajdu noszenia oraz używania broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 

pirotechnicznych, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających                    

i substancji psychotropowych. 

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

psychotropowych. 
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15. Zabrania się w trakcie Rajdu sprzedawania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych. 

16. Uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w imprezie za niewłaściwe zachowanie zakłócające 

bezpieczeństwo przejazdu. 

17. Organizatorzy uprawnieni są do rejestrowania jej przebiegu przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu. 

18. Dokonując podpisu listy obecności w dniu Rajdu Uczestnik: 

a) akceptuje treść niniejszego Regulaminu, 

b) wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach sporządzonych 

w związku z realizacją Rajdu, w materiałach i na stronach www Organizatorów. 

19. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

20. Z informacjami dotyczącymi Rajdu oraz z treścią Regulaminu Rajdu, Uczestnicy zapoznają się poprzez 

stronę internetową www.bezpiecznyrowerzysta.pb.edu.pl oraz na stronie wydarzenia na Facebooku. 

Regulamin będzie dostępny w miejscu zbiórki oraz zostanie wygłoszony przed rozpoczęciem Rajdu. 

21. Elektroniczna rejestracja będzie prowadzona do dnia 28.04.2015 r. Liczba miejsc dla Uczestników jest 

ograniczona. Decyduje kolejność elektronicznych rejestracji. 
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