
I. ORGANIZATORZY 

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z 

siedzibą w Świdnicy. 

II. CEL IMPREZY 

Przybliżenie mieszkańcom gminy Świdnica lokalnej historii, promowanie aktywnego spędzania czasu 

wolnego.  

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Termin i miejsce: 04 września 2021 r., godz. 10:00 

2. Start i meta:  park przy Muzeum (Świdnica, ul. Długa 27) 

3. Planowane zakończenie imprezy:  godzina 15:00. Organizator przewiduje ognisko z kiełbasami dla 

uczestników.  

4. Trasa rajdu przebiega przez drogi utwardzone, jak i drogi leśne.  

IV. ZGŁOSZENIA 

1. Rejestracja zawodników pod adresem mailowym: oswiata@muzeum-swidnica.org lub 

telefonicznie 68 327 31 13. 

2. Udział w Rajdzie jest bezpłatny. 

3. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy jakich doznają uczestnicy 

imprezy w czasie przejazdu. 

4. W Rajdzie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz dzieci poniżej 18 roku tylko pod opieką 

rodziców/opiekunów prawnych na ich wyłączną odpowiedzialność. 

5. Uczestnicy rajdu przystępując do udziału w nim oświadczają, że znane im są Przepisy o Ruchu 

Drogowym i inne przepisy dotyczące rowerów i ich ruchu po drogach publicznych i zobowiązują się 

do stosowania się do tych przepisów, w tych częściach rajdu, których trasa przebiegać będzie 

drogami publicznymi. W czasie jazdy po drogach publicznych Organizatorzy zobowiązują 

uczestników imprezy do zachowania szczególnej ostrożności. 

6. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy zalecają jazdę w kaskach rowerowych. 

7. Każdy z uczestników Rajdu zobowiązany jest do posiadania sprawnego technicznie roweru, 

wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Zgłoszenie udziału w traktowane jest jako: 



– przyjęcie warunków regulaminu, 

– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

– wyrażenie zgody na zamieszczanie wizerunku w przekazach na stronie internetowej oraz na profilu 

na Facebooku. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Obostrzenia związane z COVID-19 

W czasie Rajdu uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady 

Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii: 

- przy stanowisku Biura Zawodów należy zdezynfekować ręce; 

- uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do zasad dystansu społecznego (zachowywać 

odpowiednią odległość, nie wchodzić w bezpośredni kontakt z innymi, nie witać się poprzez uścisk 

dłoni) oraz ogólnych zasad higieny (unikanie dotykania twarzy rękoma, zasłanianie twarzy podczas 

kichania). 

2. Rajd przebiega na trasie ok. 18 km. 

3. Na trasie Rajdu znajduje się 11 punktów z zadaniami do wykonania.  

4. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie Rowerowym na własną odpowiedzialność poruszając się po 

drogach przestrzegając przepisów oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego 

obowiązujących rowerzystów. 

5. Wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymają pamiątkowy dyplom i poczęstunek na 

zakończenie imprezy. 

6. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy. 

7. Przyjazd i powrót uczestników do miejsca zamieszkania po zakończeniu Rajdu następuje we 

własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. 

8. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów Prawa przez 

uczestnika Rajdu odpowiada uczestnik lub osobiście rodzic (opiekun). 

9. Rajd może zostać odwołany lub przeniesiony na inny termin ze względu na warunki 

atmosferyczne. 



10. W razie niepogody trasa rajdu może zostać zmieniona lub skrócona. 

11. Zobowiązuje się wszystkich uczestników rajdu do bezwzględnego przestrzegania postanowień 

regulaminu, uwag Organizatora. 

12. Zawodnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. 

13. Ubezpieczenie NNW dla Uczestników Rajdu we własnym zakresie. 

14. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających. 

15. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 


