
Regulamin Rodzinnego rajdu rowerowego

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz jego 
akceptacja.

Zapisy przyjmowane będą w dniu rajdu tzn. 30. 05. 2015 r. w godz. 9.30 – 10.00 w biurze 
rajdu (namiot Kreidler) przy ul. Pijarskiej (Katowice).

Start  indywidualny 30.  05.  2015 r.  z  placu przed Bażantowem Sport  (na ul.  Pijarskiej)  o 
godzinie 10:00. 
Długość trasy ok. 16 km. 
Półmetek na terenie Rybaczówki (staw Janina Giszowiec).
Zakończenie rajdu na terenie placu przed Bażantowem Sport (na ul. Pijarskiej)  o godzinie 
12:00.

Każdy  z  uczestników  będzie  startował  indywidualnie  w  odstępie  1  minuty  od 
poprzedniego uczestnika rajdu lub rodzinnie (maksymalnie 8 osób jednocześnie).

Osoby  dorosłe  startują  indywidualnie,  a  młodzież  szkolna  (od  lat  13)  za  pisemną  zgodą 
rodziców lub opiekuna prawnego.
Młodsze  dzieci  (bez  kart  rowerowych)  mogą  brać  udział  tylko  pod opieką  rodziców lub 
prawnych opiekunów.

Nie jest pobierana oplata startowa, każdy uczestnik przed rozpoczęciem rajdu otrzyma mapkę 
z rozrysowaną trasą.

Po zakończeniu rajdu uczestnik otrzyma pakiet:

- odblaskowa opaska na rękę;
- naklejka na samochód („Trzymam formę, oszczędzam pieniądze”);
- smycz Taurus;
- katalog rowerowy.

Trasa Rodzinnego rajdu  rowerowego będzie  przebiegać  wyłącznie  ścieżkami  rowerowymi 
oraz drogami szutrowymi w lesie. W czasie trasy pojawi się przejazd przez ul. Zabłockiego, 
Cegielnia  Murcki  oraz  tory  kolejowe  –  w  tych  miejscach  należy  zachować  ostrożność  i 
przestrzegać przepisy o ruchu drogowym.

Opis trasy:

Rozpoczynamy  na  ul.  Pijarskiej  (przy  Bażantowie  Sport),  przemieszczamy  się  ścieżką 
rowerową  w  stronę  ronda  (ul.  Pijarska/Zabłockiego),  następnie  ścieżkami  rowerowymi 
wzdłuż  ulicy  Zabłockiego,  Bażantów,  Radockiego,  Biedronek.  Na  końcu  ul.  Biedronek 
skręcamy  w  prawo  wjeżdżając  na  drogę  leśną,  gdzie  dojeżdżamy  do  linii  energetycznej 
wysokiego napięcia i skręcamy w lewo, przed nami prosty odcinek aż do skrzyżowania przy 
rzece Ślepiotka, na którym skręcamy w lewo. Po skręcie w lewo (przy ławeczkach) mamy 
przed sobą długi prosty odcinek przecinający ul. Cegielnia Murcki, następnie na kolejnym 
rozwidleniu  skręcamy  w prawo  do  przejazdu  kolejowego.  Za  przejazdem  kolejowym (w 
odległości ok. 50 m) znajduje się rozwidlenie (stół oraz ławeczki) – jedziemy na rozwidleniu 
nadal prosto, po ok. 5 km dojedziemy do miejsca docelowego, czyli Rybaczówki (staw Janina 



Giszowiec). To półmetek trasy, gdzie można zakupić napoje oraz lody. W stronę powrotną 
jedziemy dokładnie taką samą trasą.

Każdy uczestnik powinien jechać w kasku rowerowym

Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wywołane  przez  uczestników  rajdu 
wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu.
Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  poniesione  przez  uczestników  rajdu 
wywołane  przez  osoby  trzecie  lub  będące  skutkiem  okoliczności  niezależnych  od 
organizatora.
Serwis rowerowy zapewnia organizator.
Podczas rajdu należy bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. Nie jeździć 
po chodnikach – za wyjątkiem wyznaczonych miejsc. Nie ścigać się. Zachować ostrożność. 
Poruszamy się prawą stroną ścieżki rowerowej, drogi leśnej.
Zaleca się uczestnikom indywidualne ubezpieczenie na czas trwania rajdu.

Dane osobowe

Wszystkie dane podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator 
gromadzi dane osobowe zawodników dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. 
Zawodnik,  zgłaszając  się  do udziału  w rajdzie,  zgadza  się na wykorzystanie  jego danych 
osobowych do celów rajdu.


