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R E G U L A M I N 

 Pabianickiego Rowerowego Rajdu Ekologicznego 

pn. „Na dwóch kółkach do Dużej Wody”  

Rajd realizowany jest w ramach zadania pt. „Pabianice o wodę dbają, bo środowisko kochają” 
współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi. 
Organizator: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach 
Współorganizatorzy :  1/ Stowarzyszenie Pabianicki Klub „O co biega” 
                                       2/ Spinka – Grupa Rowerowa 
 

Termin i przebieg rajdu: 

Rajd odbędzie się:  

dnia 29 września 2019 r 

START i META rajdu  

Stacja Uzdatniania Wody „ZAGAJNIKOWA” przy ul. 15. Pułku Piechoty Wilków 12, wjazd bramą 
od strony ulicy Wiejskiej; 

Godz. 900 – 945 

Sprawdzenie internetowej listy zgłoszeniowej, zapisy kolejnych uczestników i odbiór pakietów 
startowych;   

Godz. 1000  formowanie grupy i wyjazd na trasę (trasa rajdu w załączeniu); 

Godz. 1130  powrót grupy rowerowej na miejsce startu 

Ok. godz. 1300  zakończenie imprezy w miejscu startu; 

Na uczestników rajdu czekał będzie posiłek regeneracyjny (ciepła zupa) oraz stoisko z wodą ZWiK. 

Dodatkowe atrakcje: 

Na mecie rajdu uczestnicy rajdu będą mogli wziąć udział w  EKOkonkursie polegającym na 
rozwiązywaniu zadań ekologicznych. Będzie można wygrać: 

bilety na spektakl o tematyce ekologicznej w dniu 15.10.2019 r o godz. 1800                                    
w sali MOK w Pabianicach 

Zgłoszenia na rajd: 

Zgłoszenia na rajd dokonywać będzie można za pomocą  formularza zgłoszeniowego na platformie 
DataSport https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5057  (od dnia 09.09.2019r. 
do dnia 26.09.2019r. do godz. 23.59), bądź na miejscu startu w godz. 900 – 945 . Informacja o rajdzie 
i sposobie zgłoszenia dostępne będą na plakatach, koncie firmowym ZWiK na Facebooku i stronie 
internetowej ZWiK. 
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Organizatorzy rajdu zapewniają: 

 Pakiet startowy dla każdego uczestnika;  

 Prowadzenie oraz ochrona uczestników podczas przejazdu oraz zabezpieczenie medyczne; 

 Ubezpieczenie NNW każdego uczestnika. 

 

Postanowienia ogólne: 

 Rajd odbędzie się bez względu na pogodę;  

 Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez uczestników sprawnego roweru spełniającego 
wymagania Kodeksu Drogowego 

 Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobach i mieniu; 

 Każdy uczestnik rajdu odpowiada osobiście za swoje działania; 

 W czasie jazdy obowiązuje jazda w zwartej kolumnie - rajd nie jest wyścigiem; 

 Uczestnicy zobowiązani są i osobiście odpowiadają za bezwzględne przestrzegania zasad 
Kodeksu Ruchu Drogowego szczególnie w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach 
publicznych przy otwartym ruchu drogowym oraz w terenie leśnym. Za skutki naruszenia 
przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście. 

 Uczestnicy są świadomi, że w warunkach otwartego ruchu drogowego mogą wyniknąć 
negatywne zdarzenia w wyniku działań osób trzecich lub innych uczestników ruchu 
drogowego 

 W czasie rajdu należy stosować się do zaleceń organizatorów; 

 Udział w rajdzie jest bezpłatny, rajd ma charakter towarzyski, odbywa się na zasadzie 
samoorganizacji i jest imprezą non – profit; 

 Uczestnictwo w rajdzie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne 
fotografowanie i filmowanie uczestnictwa w imprezie oraz publikowanie tych materiałów 
we wszelkich rodzajów mediach, bez ograniczeń, przez wszystkich uczestników oraz 
organizatorów rajdu. 

 Zbieranie danych jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE 

 

Inne postanowienia: 

 Komandorem rajdu jest Pan Kamil Lisiewicz z Grupy Rowerowej „Spinka”; 

 W rajdzie może wziąć udział maksymalnie 500 osób; 

 Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają osoby zapisujące się przez 
internet;  

 Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie pod opieką i na odpowiedzialność 
uprawnionych opiekunów; 

 Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego  zapoznanie się z 
Regulaminem oraz  Klauzulą informacyjną dotycząca ochrony danych osobowych 
stanowiącą załącznik  niniejszego regulaminu. 


