
 

Regulamin Rajdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz 

 

I    Organizator 

1. Organizatorem Rajdu jest Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Publiczna 

Biblioteka Pedagogiczna w Gnieźnie, Szkoła Podstawowa nr 12. 

2. W przypadku  zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych Organizator 

może przełożyć Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz na inny termin informując  

o tym uczestników za pośrednictwem stron internetowych Organizatorów. 

 

II    Cele rajdu 

1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji. 

2. Popularyzacja czytelnictwa. 

3. Popularyzacja turystyki rowerowej i krajoznawstwa. 

4. Integracja środowiska lokalnego. 

 

III    Uczestnictwo 

1. W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy chętni. 

2. Dzieci i młodzież mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osób 

pełnoletnich.  

3. Uczestnictwo w Rajdzie jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu się do Organizatorów: 

3.1. Anna Bartkowiak SP nr 12 bartkowiak-sp12@wp.pl 

3.2. Magdalena Bukowska GSW Milenium magdalena.bukowska@milenium.edu.pl 

3.3. Katarzyna Wilczkowska PBP Gniezno biblioteka@gniezno.pbp.poznan.pl 

4. Opłata za Rajd wynosi dla dzieci do 14 roku życia 5 zł, dla młodzieży i dorosłych              

10 zł. Opłatę za Rajd należy wnieść u jednego z Organizatorów najpóźniej              

do 5 czerwca. 

5. Kolorem akcji jest kolor pomarańczowy, w związku z czym Organizatorzy proszą               

o przyozdobienie roweru lub założenie czegoś w tym kolorze.  

mailto:biblioteka@gniezno.pbp.poznan.pl


 

 

IV    Inne postanowienia 

1. Na miejsce zbiórki i startu wyznaczony został Rynek w Gnieźnie. 

2. Trasa Rajdu Gniezno – Dziekanowice – Gniezno (30 km). 

3. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy nie są 

ubezpieczeni przez Organizatora. Mogą oni ubezpieczać się dobrowolnie we własnym 

zakresie. 

4. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub 

spowodowane szkody. 

5. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników Rajdu winno być zgodne  

z przepisami. 

6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy 

przeciw pożarowe na terenach leśnych i innych. 

7. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może 

przekraczać 15. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 

200 metrów. 

8. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, 

jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie 

zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między rowerami powinny być 

takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry, ale nie więcej niż 5. 

9. Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez Organizatorów kierownik grupy, on dyktuje 

tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać. 

10. W trakcie Rajdu jego organizatorzy, uczestnicy i media wykonują filmy i zdjęcia 

grupowe uczestników do celów kronikarskich. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza zgodę 

na publikację wizerunku uczestnika na zdjęciach lub filmach grupowych. 

11. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza akceptację Regulaminu Rajdu. 
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