
 

 

 

 Regulamin Rajdu Rowerowego Szlakiem Rycerstwa Zamku Królewskiego 

1. Cel imprezy,  

a) Rozwój i popularyzacja turystyki rowerowej, jako formy rekreacji i aktywnego 

wypoczynku, 

b) Poznanie atrakcji i walorów turystycznych Gminy Chęciny, 

c) Integracja społeczności lokalnej 

2. Termin rajdu 

14 czerwca 2014r. (sobota) 

Zbiórka: godz. 9.00 parking hali widowiskowo- sportowej „ Pod Basztami”  

w Chęcinach- UROCZYSTE OTWARCIE WYPOŻYCZALNI ROWERÓW 

Zakończenie rajdu ok. 18:30 parking hali widowiskowo- sportowej „ Pod Basztami”  

w Chęcinach 

3. Zgłoszenia: 

Każdy uczestnik wypełnia kartę zgłoszeniową i dostarcza ją do dnia 30 maja 2014 r. 

do sekretariatu CKiS w Chęcinach I piętro (zgłoszenie dostępne do pobrania na stronie 

www.ckis.com.pl lub w sekretariacie CKiS)  

4. Organizator: 

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach 

26-060 Chęciny Ul. Armii Krajowej 18 A 

Tel.41/3151097, email: sekretariat@ckis.com.pl 

Kierownik rajdu: Magdalena Siwiec tel. 518 489 518 

5. Partnerzy:  - Szkoła Podstawowa w Bolminie 63a, 26-060 Chęciny, 

                     - Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury w Korzecku 

                       Korzecko 82, 26-060 Chęciny 

6. Trasa rajdu: 

Parking hali widowiskowo- sportowej „Pod Basztami” Chęciny- Gościniec- Polichno- 

Miedzianka- Zajączków-Bolmin- Korzecko- Polichno- Chęciny 

Nawierzchnia drogi: asfaltowa. Trasa rajdu przebiega drogami o zróżnicowanym 

stopniu nachylenia. 

http://www.ckis.com.pl/
mailto:sekretariat@ckis.com.pl


 

 

                Długość trasy: około 40 km 

7. Warunki uczestnictwa: 

Uczestnikiem rajdu może być osoba, która ma ukończone 10 lat ! 

 Uczestnicy rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub 

spowodowane szkody, 

 Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników rajdu winno być zgodne  

z przepisami, 

 Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej 

wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach, 

 Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody  

i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych, 

 Każdą grupę( 15 osobową) po prowadzi wyznaczony kierownik/lider, on dyktuje 

tempo jazdy i nie można go wyprzedzać 

 Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych, w przypadku małoletnich jest to 

obowiązkowe, 

 Uczestnicy rajdu muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość ( dowód 

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

 Posiadanie sprawnego technicznie roweru, 

 Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu 

roweru, 

 Udział w rajdzie jest bezpłatny, 

 Zgłoszenie udziału do organizatorów tylko i wyłącznie na załączonej poniżej 

karcie zgłoszenia  

 Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu rajdu oraz 

obowiązkowo podporządkowują się decyzjom kierownika i prowadzącego rajd 

8. Sprawy organizacyjne rajdu 

 Rajd odbędzie się przy niegraniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą 

zachować szczególną ostrożność i zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać 

przepisów o ruchu drogowym i poruszać się prawą stroną drogi w odległości 30-

50 cm od jej krawędzi, 



 

 

 Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 metrów, a przy 

zjazdach 15-30 m 

 Zgodnie z przepisami liczba rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może 

przekraczać 15, odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić min. 

200 metrów, 

 W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji 

na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania 

 Przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo, przeprowadzając rower 

 Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z 

pedałów roweru 

 Należy jechać w szyku, równym tempem. Niedopuszczalna jest jazda równoległa  

i ciągłe zmiany pozycji, 

 Każdy manewr na drodze musi być odpowiednio wcześniej zasygnalizowany  

i przeprowadzony w sposób bezpieczny 

9. Na trasie zabrania się: 

 Spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 

 Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody kierownika i prowadzącego rajd 

 Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna 

 Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych 

 Niszczenia przyrody 

10. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu 

a) Zabezpieczenie pomocy medycznej 

b) Organizacja konkursów z nagrodami dla uczestników rajdu 

c) Zapewnienie przewodnika prowadzącego przez trasę rajdu 

d) Zaopatrzenie w wodę ,poczęstunek  

e) Zabezpieczenie transportu uczestnika rajdu wraz z rowerem w przypadku braku 

możliwości kontynuowania jazdy 


