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Regulamin Rajdu Rowerowego 

Rowerem na Wesele według Stanisława Wyspiańskiego 

2 września 2017 r.

Gniezno - Dziekanowice - Gniezno

Start godz. 9:30 ul. Powstańców Wielkopolskich przy Cmentarzu św. Piotra

Organizator

1. Organizatorem Rajdu jest Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Gnieźnie.

2. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych Organizator może odwołać 
Rajd Rowerowy. 

Trasa Rajdu

Gniezno – Braciszewo - Żydówko - Dziekanowice (Wielkopolski Park Etnograficzny) – Łubowo - 
Skiereszewo - Gniezno (ok. 35 km)

W Wielkopolskim Parku Etnograficznym zaplanowano czytanie fragmentów  Wesela Stanisława Wyspiańskiego  
i Chłopów Władysława Reymonta.

Tematyka rajdu związana jest  z  Weselem Wyspiańskiego, dlatego  Organizator zachęca do założenia 
stroju nawiązującego do treści dramatu. Stroje wezmą udział w konkursie z nagrodami. 

Uczestnictwo

1. W Rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy chętni.

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

3.  Uczestnictwo w Rajdzie jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu się u Organizatora:

biblioteka@gniezno.pbp.poznan.pl 

tel. 61 424 55 44

4. Zapisy będą przyjmowane do 28 sierpnia 2017 r. Liczba uczestników rajdu jest ograniczona 
do 30 osób.

5. Opłata  za  Rajd  wynosi  5  zł  (koszt  ubezpieczenia)  i  będzie  pobierana  w  dniu  Rajdu  
przed wyjazdem w trasę.

6. Organizator zapewnia wolny wstęp do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego.
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7. Organizator nie zapewnia wyżywienia.

Inne postanowienia

1. Na  miejsce  zbiórki  i  startu  wyznaczony  został  teren  przy  Cmentarzu  św.  Piotra 
(ul Powstańców Wielkopolskich).

2. Uczestnicy będą objęci ubezpieczeniem grupowym.

3. Uczestnicy powinni być wyposażeni w kamizelki lub elementy odblaskowe.

4. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane 
szkody.

5. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników Rajdu winno być zgodne z przepisami.

6.  Uczestnicy powinni mieć przy sobie podstawowy zestaw naprawczy.

7. Uczestników  obowiązują  przepisy  o  ruchu  drogowym,  o  ochronie  przyrody  i  przepisy 
przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.

8. Zgodnie  z  przepisami  liczba  rowerzystów  jadących  w  zwartej  grupie  nie  może  przekraczać  
15 osób.

9. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.

10. Odległości  między rowerami  powinny być  takie,  aby możliwe było  bezpieczne  hamowanie:  
2, 3 metry, ale nie więcej niż 5 metrów.

11. Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez Organizatora kierownik grupy, on dyktuje tempo jazdy, 
wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.

12. W  trakcie  Rajdu  Organizator,  uczestnicy  i  media  wykonują  filmy  i  zdjęcia  grupowe 
do  celów  kronikarskich.  Uczestnictwo  w  Rajdzie  oznacza  zgodę  na  publikację  wizerunku 
uczestnika na zdjęciach lub filmach grupowych.

13. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w miejscu zbiórki.

14. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza akceptację Regulaminu Rajdu.


