
REGULAMIN PRZEJAZDU ROWEROWEGO 
Wałbrzych – Jedlina – Zdrój w dniu 21.09.2019 r. 

1. Organizatorem Przejazdu Rowerowego jest Gmina Wałbrzych i Gmina Jedlina – Zdrój
Celem Przejazdu jest propagowanie zdrowego trybu życia, aktywności ruchowej oraz ścieżek 
rowerowych na terenie Wałbrzycha i Jedliny – Zdroju.

2 Organizator przewiduje możliwość wspólnej organizacji Przejazdu Rowerowego z innymi 
podmiotami, w tym innymi organizacjami, firmami bądź osobami fizycznymi.

3.Przejazd Rowerowy odbędzie się w dniu 21.09.2019. Początek przejazdu godz. 10.00 
zakończenie ok. godz.14:00. Uczestnictwo w przejeździe rowerowym jest bezpłatne.

4. Każdy uczestnik musi zapisać się przed startem w biurze startowym w godzinach 9:00 – 10:00
w dniu przejazdu.

5. Start zlokalizowany jest w Wałbrzychu, na terenie siłowni terenowej przy kościele pw. Piotra i 
Pawła w dzielnicy Podzamcze, przy al. Podwale. Meta znajduje się w Jedlinie – Zdroju przy 
Centrum Sportowo rekreacyjnym Active Jedlina.

6.Wyznaczona trasa: 

Start:Wałbrzych, siłownia terenowa przy al. Podwale – ul. de Gaulla – ul. Uczniowska – 
ul. Strzegomska – ul. Noworudzka – ul. Kamieniecka/wjazd do Jedliny Zdroju – ul. Włościańska – 
trasa rowerowa do ulicy Warszawskiej – ul. Wałbrzyska (serpentyny) – ul. Piastowska – Rondo Plac
Zwycięstwa – Kompleks Sportowo – rekreacyjny Active Jedlina - Meta

7. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub drogowych Organizator
może zmienić trasę lub odwołać Przejazd Rowerowy.

8. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, tzn. 
uczestnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Przejazd odbywa się w ruchu 
otwartym.

9. Trasa przejazdu wiedzie ścieżkami rowerowymi, za wyjątkiem odcinka od ul. Warszawskiej w 
Jedlinie Zdroju do kompleksu sportowo rekreacyjnego  Active Jedlina.

10. Przejazd nie jest ograniczony czasowo, każdy uczestnik może pokonać zaplanowaną trasę 
zgodnie z własnymi możliwościami. Atrakcje dla uczestników na mecie są zaplanowane do godziny
14:00

11. Uczestnicy przejazdu są zobowiązani poruszać się zwartymi grupami lub kolumną.

12. Uczestnicy biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i potwierdzają że ma 
żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w przejeździe rowerowym.

13. Każdy uczestnik musi posiadać własny rower. Za stan techniczny i wyposażenie rowerów 
odpowiada uczestnik. Organizator zaleca jazdę w kasku rowerowym.

14. Uczestnicy poniżej 14 roku życia mogą wziąć udział w przejeździe wyłącznie pod opieką 
rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna grupy szkolnej. Uczestnicy od 14 do 18 roku życia muszą
przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w przejeździe.



15. Organizator zaplanował konkurs turystyczno krajoznawczy z wiedzy o Polsce i regionie. 
       W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, którzy zarejestrowali się w biurze 
startowym i przejechali osobiście całą trasę przejazdu z Wałbrzycha do Jedliny Zdroju na rowerze 
w dniu imprezy. 

16. Uczestnicy, którzy będą na terenie mety, ale nie brali udziału w przejeździe i nie zostali 
zarejestrowani przy starcie przez Organizatora nie mogą brać udziału w konkursie. 

17. W przypadku, gdy konkurs turystyczno krajoznawczy wygra osoba niepełnoletnia, warunkiem 
otrzymania przez nią nagrody jest pokwitowanie odbioru oraz wypełnienie niezbędnych 
dokumentów przez rodziców, opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej, lub w przypadku grup 
szkolnych ich opiekuna. Rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie grup szkolnych muszą 
posiadać dokument tożsamości i okazać go Organizatorowi. 

18. Uczestnik, który bierze udział w konkursie musi odpowiedzieć prawidłowo na pytania zadane 
przez Organizatora, by móc wygrać i otrzymać nagrodę.

19. Wszelkie kwestie sporne dotyczące konkursu są rozstrzygane wyłącznie przez Organizatora. 
Organizator ma prawo odwołać konkurs bez podania przyczyny.

20. Dla każdego uczestnika Organizator zapewnia ciepły posiłek na mecie oraz upominek na 
starcie.

21. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków 
odurzających lub substancji psychotropowych.

20.  Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać 
usunięci z udziału w przejeździe. Za wszelkie szkody i wypadki spowodowane przez uczestnika 
odpowiada uczestnik. Jeśli uczestnik jedzie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna 
grupy szkolnej, to odpowiedzialność ponosi osoba sprawująca opiekę.

21.Uczestnictwo w przejeździe rowerowym oznacza zgodę na publikację wizerunku uczestnika na 
zdjęciach lub filmach grupowych. W trakcie przejazdu jego organizatorzy, uczestnicy i media 
wykonują filmy i zdjęcia grupowe uczestników. Materiały te mogą zostać opublikowane z lub bez 
udziału Organizatora (np. przez obecne na przejeździe media). 

22.Uczestnictwo w przejeździe oznacza akceptację Regulaminu Przejazdu Rowerowego. 
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.


