
 

 

  

 

Regulamin 

IX rajdu Rowerowego ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 

1. Organizatorzy:  Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie, Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku. 

Rajd organizowany jest w oparciu o Prawo o ruchu drogowym (Forma: zorganizowany 

przejazd kolumny rowerzystów (art. 32 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku                          

Prawo o ruchu drogowym). 

 2. Cel Rajdu:     

a. popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji,                                                           

b. popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa,                                                                  

c. integracja mieszkańców Braniewa i Fromborka, 

d. walka ze stereotypowym postrzeganiem bibliotekarza, kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu. 

3. Termin i miejsce rajdu   

Rajd odbędzie się 22 maja 2021 r. 

Start:  godz. 9:00 sprzed Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Katedralna  7 

Meta:  Ronin, skansen 

Trasa: Braniewo – Stępień – Cielętnik – wiata nad Baudą - Frombork – Ronin skansen 

Czas trwania : ok 4 godziny 

 

4. Warunki uczestnictwa 

 

Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym 
                                                                                                                                  

a) uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo podporządkowuje się decyzjom 

Organizatora Rajdu, 

b) posiadanie przez uczestników Rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach, 

c) osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej, 

d) uczestnicy Rajdu Rowerowego startują na własną odpowiedzialność, 

e) wskazane jest aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru, 

f) nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana trasy Rajdu powodują wykluczenie z Rajdu. 

 

 



5. Sprawy organizacyjne Rajdu 

a. rajd odbędzie się bez względu na pogodę, 

b. organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe                                 

i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu; 

c. organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez 

uczestników rajdu; 

d. uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, nie są ubezpieczeni przez organizatora, mogą 

ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie; 

e. uczestnicy rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody; 

f. stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników rajdu winno być zgodne z przepisami; 

g. uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody itp.; 

h. zgodnie z przepisami liczba rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może  przekraczać 15, odległość 

jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów; 

i. 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. 

j. każdą grupę prowadzi kierownik grupy, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać. 

k. w czasie postoju nie należy oddalać się od grupy, 

l. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY TRASY! 

m. Dla chętnych możliwość zwiedzania Parku Astronomicznego Żurawia Góra , płatne we własnym zakresie 

około 8 zł 

n. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do stosowania się do wszystkich zaleceń i wytycznych ustalonych przez 

odpowiednie organy administracji rządowej i samorządowej w związku z występowaniem stanu epidemii. 

o. Ogólne warunki uczestnictwa w rajdzie określa Regulamin Imprez znajdujący się na stronach organizatorów 

www.biblioteka.braniewo.pl  www.mgok-frombork.pl 

 

 

http://www.biblioteka.braniewo.pl/
http://www.mgok-frombork.pl/

