
REGULAMIN RAJDU

I. Cel imprezy:
1. Promowanie zdrowego stylu życia.
2. Zdobycie karty rowerowej (egzamin teoretyczny i część praktyczna).
3. Popularyzacja jazdy na rowerze, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu i wypoczynku 
dla całej rodziny.
4. Przybliżenie uczestnikom rajdu walorów krajobrazowych naszej gminy.

II. Organizator: Centrum Kultury w Łubnicach
Partnerzy: Szkoła Podstawowa w Budziskach, Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich, Szkoła 
Podstawowa w Łubnicach, Szkoła Podstawowa w Wilkowej, Komenda Powiatowa Policji w  
Staszowie i Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnicach.

Egzamin teoretyczny będzie przeprowadzany w formie testu jednokrotnego wyboru, na który składa
się zestaw 25 pytań z zakresu przepisów obowiązujących w ruchu drogowym. Wynik egzaminu 
uznaje się za pozytywny, gdy osoba zdająca odpowiedziała poprawnie na co najmniej 20 pytań.

Część praktyczna przeprowadzona zostanie na placu rekreacyjnym w Łubnicach, na którym zdający
wykona określone manewry. Są to m. in. jazda do przodu - po łukach i w linii prostej, 
zatrzymywanie roweru w określonych miejscach, jazda po „ósemce”, omijanie, włączanie się do 
ruchu, skręt w lewo i prawo. Egzamin praktyczny służy także badaniu poprawności reakcji na znaki
i sygnały drogowe. Do egzaminu praktycznego podejść mogą wyłącznie te osoby, które uzyskały 
pozytywny wynik z części teoretycznej. Zdający uzyska pozytywny wynik egzaminu praktycznego,
jeśli wykona prawidłowo co najmniej 90 proc. manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu 
drogowego. Nad całością czuwać będą panowie policjanci.

III. Termin i miejsce realizacji:
Egzamin na kartę rowerową odbędzie się 5.08.2020 r. (środa) o godz. 15.00 na placu rekreacyjnym 
w Łubnicach.
Rajd rowerowy rozpocznie się o godz. 17.00. Trasa rajdu: Łubnice, Kapkaz, Łyczba, Grabowa, 
Borki, Łubnice, długość trasy ok. 8 km (jeden postój 15 min.).
Zapisy w Centrum Kultury w Łubnicach do dnia 31.07.2020 r. 

Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower 
– zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (dz.U. Z 2003r. Nr 32, poz 262 plus późniejsze zmiany).

Udział w rajdzie jest bezpłatny. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba jadąca na rowerze.
Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna. 
Uczestnicy w wieku od 10 do 18 lat mogą być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić kartę 
rowerową oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego oraz 
poleceń Organizatora i służb porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, 
uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy 
Policji, Straży lub Organizatora.
W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz zakaz zaśmiecania 
trasy rajdu. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą: napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed 
deszczem. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik musi powiadomić o tym Organizatora.
Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.
Na czele rajdu jedzie PILOT, a na końcu samochód ZAKOŃCZENIE RAJDU.



Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Udział  w rajdzie jest równoznaczny z 
zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
Organizator nie odpowiada za sprzęt i inne mienie uczestników oraz za szkody wyrządzone przez 
uczestników. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją odpowiedzialność – dzieci na 
odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, 
że zna swój stan zdrowia, a także osób pozostających pod jego opieką. Zna i stosuje przepisy ruchu 
drogowego.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu.
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymają drobne gadżety poprawiające bezpieczeństwo i pamiątkowe 
dyplomy.

IV. Zasady bezpieczeństwa:
Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i 
przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie niebezpiecznych 
Organizator przewidział obecność służb pomocniczych Organizatora, co w żaden sposób nie 
zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.   
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności 
zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie 
przejazdu, "ścigania się", wyprzedzania prawą stroną, itp.
Obowiązuje utrzymanie odstępów między jadącymi (w grupach może jechać 10-15 osób).


