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REGULAMIN OTWARTEGO RAJDU TURYSTYCZNEGO CYKLISTÓW 

„JESTEŚMY W UNII” 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zgromadzenia, 

warunki udziału i przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników 

 

I. CEL 

Uczczenie w środowiskach lokalnych kolejnych rocznic wejścia Polski do Unii 

Europejskiej. 

 

II. ORGANIZATORZY  
Starostwo Powiatowe w Lęborku, Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska, Komenda Powiatowa 

Policji w Lęborku, Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, Centrum Sportowe 

“Mistral”, Nadleśnictwo Lębork, Nadleśnictwo Cewice, Ochotnicza Straż Pożarna w Lęborku,  

Leśnicach i Pogorszewie, Koło Gospodyń Wiejskich w Leśnicach, Sołectwo Dziechlino. 

 

III. TERMIN, MIEJSCE I TRASA RAJDU 

1. 1 maja - Rozpoczęcie rajdu o godz. 12.00, zakończenie o godz.16.00.  
2. Start honorowy o godz. 12.00 z dziedzińca Starostwa Powiatowego przy ul. Czołgistów 

5 w Lęborku.  
3. Przejazd ulicami miasta na miejsce startu ostrego. 

4. Start ostry 12.30 – budynek WAK Jednostki Wojskowej ul. B. Krzywoustego,  
• asfaltowa szosa do Osowa , droga wojewódzka nr 214,  
• z Osowa do Maszewa, droga powiatowa nr 1320G,  
• z Maszewa asfaltowa trasa do Krępkowic, droga powiatowa nr 1320G,  
• przejazd przez wieś Krępkowice (bruk),  
• z Krępkowic do Dziechlina droga polna twarda, 

5. Meta – przy Świetlicy w Dziechlinie, Gmina Nowa Wieś Lęborska 

6. Dekoracje zwycięzców - 15.10 – 15.30 w Dziechlinie podczas Festynu Jesteśmy 

w Unii. Od godz. 13.00 na mecie imprezy „Piknik Wiosenny – Jesteśmy w Unii” 

w Dziechlinie, 

7. Powrót. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we 

własnym zakresie. 
 
IV. ZGŁOSZENIA 

Zapisy przed  startem  od  godz. 11.00  w  holu  głównym  Starostwa  Powiatowego 

w Lęborku. 

 

V. UCZESTNICTWO 

1. Otwarty Rajd Turystyczny Cyklistów ,,Jesteśmy w Unii” (klasyfikacja otwarta).  
Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia i posiadają 
aktualne badania lekarskie. 

2. W rajdzie biorą udział wyłącznie rowery napędzane siłą ludzkich mięśni. 
3. Każdy uczestnik przejazdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie  

z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym. Każdy uczestnik przejazdu zobowiązany jest 
do jazdy w kasku ochronnym. W przypadku braku kasku organizator nie dopuści 
takiego uczestnika do rajdu.  

4. Osoby niepełnoletnie, przed startem, do karty zgłoszenia muszą dołączyć pisemną 
zgodę rodziców/opiekunów pranych na udział w rajdzie rowerowym. 
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5. Pliki regulaminu, zgłoszenia, zgody na uczestnictwo oraz klauzula informacyjna 
UODO dostępne są na stronie internetowej https://www.powiat-lebork.com/ jako 
załączniki dołączone do tekstu z zaproszeniem do uczestnictwa w rajdzie. 

6. W rajdzie nie może wziąć udział osoba zarażona koronawirusem SARS-CoV-2 
przebywająca na izolacji lub osoba przebywająca na kwarantannie z powodu kontaktu 
z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2. W przypadku złego samopoczucia, 
podwyższonej temperatury lub innych objawów mogących świadczyć o zarażeniu 
wirusem SARS-CoV-2 zalecamy pozostanie w domu i nienarażanie innych na 
zarażenie się tym wirusem.  

7. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego 
i ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych  
i ratowniczych. 

8. Osoby biorące udział w zgromadzeniu i przejeździe robią to na własną 

odpowiedzialność i obowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający 

innym uczestnikom przejazdu. 

9. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw 

naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę 

przebitej opony. Organizator nie ma obowiązku naprawy roweru, który uległ awarii 

podczas przejazdu.  

10. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, 

uczestnik informuje organizatora (służbę porządkową) o tym fakcie.  
11. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju 

uczestników rajdu muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie 
utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu oraz uczestnikom drogi publicznej.  
W przypadku awarii roweru lub braku możliwości jazdy z innej przyczyny, która 
uniemożliwia uczestnikowi rajdu dalszą jazdę organizator nie zapewnia transportu 
z miejsca, w którym nastąpiło dane zdarzenie/sytuacja do miejsca zamieszkania 
uczestnika. 

12. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi (służbie 

porządkowej), który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, 

albo zwraca się o pomoc medyczną do odpowiednich służb. 

13. Zabrania się udziału w zgromadzeniu i przejeździe osobom będącym pod wpływem 

alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych. Podczas rajdu zabrania się 

spożywania napojów alkoholowych powyżej 0,5 (pół) %. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 

wystąpią przed w trakcie lub po przejeździe, które wystąpią z udziałem będących pod 

wpływem alkoholu.  
14. Organizator nie zezwala na zabieranie na rajd zwierząt będących pod opieką 

właściciela w torbie, plecaku bądź w przyczepce rowerowej. 

15. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane                                             

z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 

wystąpią przed w trakcie lub po przejeździe. 

16. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki 

spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział. 
17. Każdy uczestnik bierze udział w przejeździe na własną odpowiedzialność, deklaruje 

pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie  
i zagubione rzeczy. 

18. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora 

lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z przejazdem. 

https://www.powiat-lebork.com/
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19. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami przejazdu mogą być 

wykorzystane przez organizatorów. 

20. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień 

niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z  przejazdu. 

21. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu 

danej osoby. 

VI. NAGRODY 

1. Puchary i nagrody rzeczowe dla osób, które zajmą 1, 2 i 3 miejsce (w klasyfikacji 

ogólnej, bez wyodrębniania kategorii), 

2. Puchar dla najlepszej zawodniczki rajdu, 

3. Puchar dla najstarszego uczestnika rajdu, 

4. Puchar dla najmłodszego uczestnika rajdu, 

5. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom potwierdzający uczestnictwo 

w rajdzie. 

 

VII. SPRAWY FINANSOWE 

1. Udział w rajdzie jest wolny od wpisowego. 

2. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 

3. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy i jednostki delegujące. 

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE 

1. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem 

decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora. 

2. Uczestnik przejazdu składając kartę zgłoszenia oświadcza jednocześnie, że zapoznał się 

z zapisami Regulaminu i w pełni je akceptuje. 

3.  Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za skutki jego nie 

stosowania. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego 

zmian. 

5. W przypadku złych warunków atmosferycznych rajd może zostać odwołany, o czym 

organizator poinformuje na profilu Facebooku Starostwa Powiatowego w Lęborku (w 

przypadku długotrwałych utrudnień atmosferycznych) lub – w przypadku zdarzeń 

nagłych – bez wcześniejszego uprzedzenia, przy czym przedstawiciel organizatora stawi 

się w pierwotnie ustalonym miejscu i czasie, by dopilnować doinformowania 

wszystkich potencjalnych uczestników o zmianach. 


