
Regulamin Rajdu Rowerowego „Ścieżki historii” 

Mircze – Kryłów – Mircze 

7 czerwca 2013 roku 

I    Organizator 

1. Organizatorem Rajdu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu, działająca  

w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu (zwana dalej Biblioteką). 

2. Biblioteka przewiduje możliwość wspólnej organizacji Rajdu z innych podmiotami,  

w tym innymi organizacjami, firmami bądź osobami fizycznymi. 

3. Do opracowania trasy Rajdu i jego poprowadzenia Biblioteka wyznacza Kierownika 

Rajdu – Damiana Otkałę (młodszy bibliotekarz GBP Mircze), tel. 84 65 190 72. 

4. Kierownik Rajdu zadba o utrzymanie spokojnego, rekreacyjnego tempa przejazdu. 

5. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub drogowych 

Kierownik Rajdu może zmienić trasę lub rozwiązać Rajd, informując o tym 

uczestników. 

6. Przed rozpoczęciem Rajdu uczestnikom zostaje podany do wiadomości nr telefonu 

komórkowego Kierownika Rajdu. Mogą się z nim komunikować w razie potrzeby 

(nienadążanie za resztą, awaria sprzętu, zagubienie się czy wypadek). Kierownik 

Rajdu podejmie wówczas odpowiednie działanie. 

II    Cele rajdu 

1. popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 

2. popularyzacja czytelnictwa 

3. popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony środowiska, 

4. integracja środowiska bibliotekarskiego . 

III    Uczestnictwo 

1. Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne i nie wymaga zgłoszeń. 

2. Uczestniczyć mogą wszyscy chętni rowerzyści bez względu na wiek. 

3. Dzieci i młodzież mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osób 

pełnoletnich. 



4. Istnieje możliwość samodzielnego uczestnictwa osoby niepełnoletniej powyżej  

16 roku życia na podstawie pisemnej zgody opiekunów prawnych i na ich pełną 

odpowiedzialność. 

IV    Inne postanowienia 

1. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy nie są 

ubezpieczeni przez Organizatora. Mogą oni ubezpieczać się dobrowolnie we własnym 

zakresie. 

2. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub 

spowodowane szkody. 

3. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników Rajdu winno być zgodne  

z przepisami. 

4. Zabrania się noszenia oraz używania broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 

pirotechnicznych, posiadania i spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania 

środków odurzających i substancji psychotropowych. 

5. Zabrania się udziału w Rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających i substancji psychotropowych. 

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

pieniężnych bez zgody Organizatora. 

7. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą 

zostać usunięci z udziału w imprezie. 

8. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy 

przeciw pożarowe na terenach leśnych i innych. 

9. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może 

przekraczać 15. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 

200 metrów. 

10. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, 

jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo  

w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między 

rowerami powinny być takie aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry ale 

nie więcej niż 5. 



11. Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez Bibliotekę kierownik grupy,  

on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać. 

12. W trakcie Rajdu jego organizatorzy, uczestnicy i media wykonują filmy  

i zdjęcia grupowe uczestników do celów kronikarskich. Materiały te mogą zostać 

opublikowane z lub bez udziału Biblioteki (np. przez obecne na Rajdzie media). 

Uczestnictwo w Rajdzie oznacza zgodę na publikację wizerunku uczestnika na 

zdjęciach lub filmach grupowych. 

13. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza akceptację Regulaminu Rajdu. 

14. Do niniejszego Regulaminu załącza się program oraz opis trasy Rajdu, który stanowi 

Załącznik nr 1. 

15. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Kierownika Rajdu. 

  

 

 

           Dyrektor 

       Gminnego Ośrodka Kultury  

           w Mirczu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
 

Program i opis trasy rajdu rowerowego  

w dniu 7 czerwca 2013 roku. 
 

 

 

 

1. Zbiórka uczestników rajdu pod budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu  

    (ul. Kryłowska 45). Godz. 9:30 

 

2. Odczytanie zasad rajdu oraz podanie numeru telefonu komórkowego do Kierownika Rajdu. 

 

3. Podział uczestników rajdu na 15-osobowe grupy, w których znajdzie się Kierownik Grupy 

    – koordynujący przejazd danej grupy. 

 

4. Wyjazd uczestników rajdu w kierunku Kryłowa drogą powiatową Mircze - Kryłów.  

    Godz. 10:00 

 

5. Postój w miejscowości Małków-Kolonia (przy sklepie, przy skrzyżowaniu z drogą  

    powiatową Dołhobyczów-Hrubieszów). Czas postoju: 20 minut. 

 

6. Wyjazd uczestników rajdu w kierunku Kryłowa. Godz. 10:50 

 

7. Postój w miejscowości Kryłów. Piesze zwiedzanie ruin zamku w Kryłowie i poczęstunek.  

    Czas postoju: ok. 1 godz. 

 

8. Wyjazd uczestników rajdu w kierunku Mircza. Godz. ok. 12:30 

 

9. Postój w miejscowości Małków-Kolonia (przy sklepie, przy skrzyżowaniu z drogą  

    powiatową Dołhobyczów-Hrubieszów). Czas postoju: 20 minut. 

 

10. Wyjazd uczestników rajdu w kierunku Mircza. Godz. ok. 13:30 

 

11. Zakończenie rajdu rowerowego pod budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu.  

      Godz. ok. 14:00 


