REGULAMIN II RAJDU ROWEROWEGO W RAMACH AKCJI
„Na niebiesko dla autyzmu”
1. Cel imprezy:
1.1. Solidaryzowanie się z osobami z autyzmem.
1.2. Zwrócenie uwagi środowiska lokalnego na problemy osób z autyzmem.
1.3. Praktyczne utrwalenie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego.
2. Organizator imprezy:
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim oraz nauczyciele wspomagający tej szkoły.
3. Osoby odpowiedzialne za organizację:
p. Grzegorz Wyszogrodzki, p. Marzena Grzyb.
4. Termin i miejsce:
8 kwietnia 2018r., Mińsk Mazowiecki
5. Przebieg:
5.1.Zbiórka na Starym Rynku w Mińsku Mazowieckim,
5.2.Początek trasy – przejazd ulicą Nadrzeczną,
5.3.Następnie przejazd ulicami: Mireckiego, przez Konstytucji 3 Maja, dalej przez rondo Hallera do ronda
Sławińskiego, potem Jana Pawła II do Tartacznej, następnie do ronda Chorobińskiej i dalej Kardynała
Stefana Wyszyńskiego przez rondo Popiełuszki, rondo Bitwy Warszawskiej 1920r. do Marszałka Józefa
Piłsudskiego, dalej Mireckiego, Nadrzeczna.
5.4.Koniec trasy: Stary Rynek w Mińsku Mazowieckim.
Poziom trudności: łatwy.
Czas przejazdu: ok. 2 godz.

6. Zasady uczestnictwa:
6.1. W rajdzie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich placówek oświatowych na terenie miasta Mińsk
Mazowiecki, ich rodzice, nauczyciele oraz inni mieszkańcy naszego miasta, którzy chcą solidaryzować się z
osobami z autyzmem. Wszyscy muszą:
- znaleźć się na Liście uczestników rajdu rowerowego (Załącznik nr 1),
- posiadać sprawny rower zgodnie z wymogami i przepisami o ruchu drogowym,
- posiadać kask ochronny,
- posiadać koszulkę w niebieskim kolorze.
6.2. Każdy uczestnik rajdu musi posiadać kartę rowerową lub inny dokument upoważniający do kierowania
rowerem na drogach publicznych.
6.3. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności
poruszania się po drogach.
6.4. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego, o ochronie
przyrody, przepisów przeciwpożarowych oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych wyróżnionych
koszulkami w odmiennym kolorze.
6.5. W czasie startu, na całej trasie, a także w czasie zakończenia, uczestników obowiązuje kulturalne,
zachowanie, niezaśmiecanie otoczenia.
6.6. Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru przed udziałem w
rajdzie.
6.7. Łączna ilość przebytych kilometrów w ciągu rajdu nie przekroczy 10 km.
6.8. Po zakończeniu wycieczki, każdy uczestnik po powrocie na Plac Stary Rynek, udaje się do miejsca
swojego zamieszkania.
6.9. Zgłoszenie udziału do organizatorów:
a) uczniów szkół na karcie zgłoszenia (Załącznik nr 2),
b) pozostałych uczestników poprzez sekretariat szkoły, pod numerem 25 758-95-47.
7. Zasady poruszania się po drogach publicznych w czasie trwania rajdu:
7.1. Liczebność - 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie
rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób);
7.2. Wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową;
7.3. Prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim - uczestnicy, drugi opiekun jedzie na końcu grupy.
7.4. Tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika;
7.5. Odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m;
7.6. Uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej prawej
krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
7.7. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy
zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania;
7.8. Opiekun wycieczki posiada apteczkę pierwszej pomocy;
7.9. Uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę;
7.10. W przypadku zmęczenia, awarii lub złego samopoczucia każdy uczestnik powinien poinformować
kierownika i niezwłocznie zatrzymać się usuwając na prawą stronę z toru ruchu.

8. Zabrania się uczestnikom rajdu rowerowego:
8.1. Jazdy bez trzymania,
8.2. Zajeżdżania drogi innym uczestnikom rajdu i użytkownikom drogi,
8.3. Zwalniania lub zatrzymywania bez uzasadnionej przyczyny,
8.4. Wyprzedzania innych uczestników rajdu,
8.5. Wjeżdżania na chodniki utrudniając poruszanie się pieszym.
9. Zgłoszenia:
9.1. Zgłoszenia przyjmowane w formie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w rajdzie (Załącznik nr
2), osoby pełnoletnie zgłaszają swój udział telefonicznie przez sekretariat szkoły.
9.2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
9.3. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem
i organizacją rajdu rowerowego nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie w wyniku zachowań
niezgodnych z powyższym regulaminem oraz przepisami o ruchu drogowym. A tym samym
uczestnicy oraz ich opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i prawną za
wszystkie powstałe szkody.
9.4. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w trakcie trwania rajdu w wyniku niedostosowania się do
poleceń organizatorów oraz opiekunów, nieprzestrzegania regulaminu, jak i przepisów o ruchu drogowym.
9.5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb
organizacji Rajdu Rowerowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
9.6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego
przestrzegania.
10. Przewidywany harmonogram II rajdu rowerowego pod hasłem „Wkręceni na Niebiesko dla
Autyzmu”:
10.00 – otwarcie imprezy i powitanie uczestników rajdu
10.10 – 11.45 – przejazd przez wyznaczone ulice
11.45 - 12.00 – pożegnanie uczestników i zakończenie imprezy

1.
2.
3.

4.

Trasa rajdu będzie przebiegała następującymi ulicami miasta:
Zbiórka na Starym Rynku w Mińsku Mazowieckim,
Początek trasy – przejazd ulicą Nadrzeczną,
Następnie przejazd ulicami: Mireckiego, przez Konstytucji 3 Maja, dalej przez rondo Hallera do
ronda Sławińskiego, potem Jana Pawła II do Tartacznej, następnie do ronda Chorobińskiej i dalej
Kardynała Stefana Wyszyńskiego przez rondo Popiełuszki, rondo Bitwy Warszawskiej 1920r. do
Marszałka Józefa Piłsudskiego, dalej Mireckiego, Nadrzeczna.
Koniec trasy: Stary Rynek w Mińsku Mazowieckim.

Załącznik nr 1
Lista uczestników rajdu rowerowego:
1. Termin i miejsce:
8 kwietnia 2018r., Mińsk Mazowiecki
2. Przebieg:
2.1.Zbiórka na Starym Rynku w Mińsku Mazowieckim,
2.2.Początek trasy – przejazd ulicą Nadrzeczną,
2.3.Następnie przejazd ulicami: Mireckiego, przez Konstytucji 3 Maja, dalej przez rondo Hallera do
ronda Sławińskiego, potem Jana Pawła II do Tartacznej, następnie do ronda Chorobińskiej i dalej
Kardynała Stefana Wyszyńskiego przez rondo Popiełuszki, rondo Bitwy Warszawskiej 1920r. do
Marszałka Józefa Piłsudskiego, dalej Mireckiego, Nadrzeczna.
2.4.Koniec trasy: Stary Rynek w Mińsku Mazowieckim.
Ja niżej podpisany oświadczam, iż zapoznałem się
się do jego przestrzegania.
L.P.
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Załącznik nr 2
KARTA ZGŁOSZENIA DLA OSOBY NIELETNIEJ
II RAJDU ROWEROWEGO W RAMACH AKCJI
„Na niebiesko dla autyzmu”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
Dane rodzica:
Nazwisko i imię: .............................................................................................................
Zamieszkały:......................................................................................................................................................
tel. kontaktowy rodziców ...........................................................................................................................
na udział w rajdzie rowerowym, który odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2018r.
Jednocześnie oświadczam, że regulamin rajdu jest mi znany i akceptuję go.
(Regulamin znajduje się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim lub jest
dostępny w sekretariacie szkoły)
.......................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna)
1. Nazwisko: (uczestnika – dziecka)
...............................................................................................................
2. Imię:.............................................................................……
3. Adres: kod, miejscowości, ulica, nr domu/mieszkania
...........................................................................................................................................................................
4. tel. kom. (uczestnika – dziecka).......................................................
W wyniku zachowań niezgodnych z Regulaminem Rajdu oraz przepisami o ruchu drogowym
organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i
organizacją rajdu rowerowego nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. A tym samym uczestnicy oraz ich
opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie powstałe szkody.
Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od
organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem w wyniku tych
zachowań. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku
do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków regulaminu rajdu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w rajdzie mojego dziecka. Przyjmuję
do wiadomości i wyrażam zgodę na to, że zdjęcia i nagrania filmowe z Rajdu Rowerowego mogą być
wykorzystane przez organizatora. Zobowiązuję się do odebrania niezwłocznie mojego dziecka z trasy rajdu
które swoim zachowaniem nie przestrzega Regulaminu lub przepisów o ruchu drogowym zgodnie z pkt 9.4
Regulaminu. Swoim podpisem potwierdzam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami regulaminu
rajdu oraz wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji Rajdu
Rowerowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
……...........................................................................
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna

