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REGULAMIN ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO RAJDU ROWEROWEGO 

BIBLIOTEKARZY, CZYTELNIKÓW ORAZ WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW 

KSIĄŻKI, BIBLIOTEK I ROWERÓW „ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ” 

 

1. Regulamin określa zasady zgromadzenia i warunki rajdu oraz sposoby zachowania się 

uczestników.  

2. W rajdzie biorą udział tylko pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni. 

3. Każdy uczestnik rajdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z 

przepisami Prawa o Ruchu Drogowym. 

4. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i 

ścisłego wykonywania poleceń organizatorów oraz służb porządkowych i 

ratowniczych. 

5. Osoby biorące udział w zgromadzeniu i rajdzie robią to na własną odpowiedzialność i 

zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom. 

6. 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. 

7. Zabrania się udziału w zgromadzeniu i rajdzie osobom będącym pod wpływem 

alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych. 

8. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek 

pieniężnych bez zgody organizatorów. 

9. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą 

zostać usunięci z udziału w imprezie. 

10. Organizator imprezy uprawniony jest do rejestrowania jej przebiegu przy pomocy 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu. 

11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

12. Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora i  w miejscu zbiórki przed 

rozpoczęciem rajdu. 
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 CEL RAJDU  

1. Promowanie biblioteki i czytelnictwa. 

2. Odkrywanie śladów historii regionalnej. 

3. Popularyzacja lokalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych . 

4. Promowanie aktywnego spędzania czasu. 

4. Integracja społeczności lokalnej. 

5. Popularyzacja nowoczesnego wizerunku aktywnego bibliotekarza. 

 

 ORGANIZATOR  

     Organizatorem Rajdu Rowerowego  jest  Gminna Biblioteka Publiczna  

      w  Rozprzy 

     Adres: 97-340 Rozprza ; Kościuszki 6 

     tel. 44 7557022 

     e-mail: biblioteka.rozprza@gmail.co 

     Termin rajdu - 25 czerwca 2016 r. 

 

 TRASA  RAJDU  

    Rajd prowadzony będzie na drogach zaliczanych do kategorii dróg 

    powiatowych i gminnych.     

    Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa. Trasa rajdu przebiega drogami  

    o niewielkich  różnicach wzniesień. 

    Przebieg trasy:  

    Rozprza – Łochyńsko – Bryszki – Rajsko Małe – Mierzyn –  Trzepnica 

    Powrót    Trzepnica – Mierzyn – Rajsko Małe – Bryszki -  Łochyńsko - Rozprza 

    Długość trasy-  ok. 35 km 

 

 ZAPISY w siedzibie GBP w Rozprzy lub tel. 44 7557022 

 

 PRZEBIEG RAJDU  

1. Zbiórka uczestników rajdu: Plac przed budynkiem Urzędu Gminy w Rozprzy 

godz.10:00 

2. Start rajdu: Plac przy budynku Urzędu Gminy w Rozprzy - godz.10:05 

3. Odpoczynek przy Sali OSP w Mierzynie  -  godz. 10.50 

4. Ognisko zorganizowane przy Filii Bibliotecznej w Trzepnicy – godz.11.30 

 poczęstunek przy ognisku i rozdanie nagród, 
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 przyznanie statuetek od Wójta Gminy Rozprza dla najmłodszego i 

najstarszego uczestnika rajdu, 

 prelekcja historyczna – „Niesamowite życie Krystyny Skarbek”, 

 koncert zespołu „Tym Bardziej”, 

 losowanie nagrody głównej, 

 malowanie twarzy. 

5. Wyjazd z Trzepnicy – ok. godz. 14.00 

6. Meta rajdu:  Plac przed budynkiem Urzędu Gminy w Rozprzy 

7. Zakończenie rajdu:  ok. godz. 15:30 

8. Indywidualny powrót do domu uczestników rajdu. 

 

 ORGANIZACJA RAJDU  

1. Rajd ma charakter otwarty. 

2. W rajdzie planuje się udział do ok. 300 osób. 

3. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 

4. Na czele  grupy stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy 

rajdu zorganizowani w kolumnach. 

5. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwają służby 

            porządkowe. 

6. Grupie towarzyszy zabezpieczenie medyczne – karetka pogotowia. 

7. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników 

rajdu.   

8. Grupę zamyka pojazd ochotniczej straży pożarnej. 

9. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej 

przyczyny uczestnik informuje o tym fakcie służbę porządkową. 

10. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie,  

we własnym zakresie. 

 

  WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanej 

przez organizatora karcie zgłoszenia. 

2. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane są  do dnia 20 czerwca 2016 r. 

            Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie  

            pod  opieką rodziców lub opiekunów, młodzież gimnazjalna i 

            ponadgimnazjalna za pisemną zgodą rodziców. 

3. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu 

musi być uczestnikiem rajdu. 


