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REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 

1. Cel imprezy:  
 Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku na rowerach, poznawanie terenów 

Gminy Stare Babice i Kampinoskiego Parku Narodowego; 

 Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia 

2. Nazwa imprezy i termin: 
Rajd Rowerowy Gminy Stare Babice 

Termin rajdu: 17.09.2022r. (sobota)  

 Zbiórka na pl. Chopina w Borzęcinie Dużym  9:30; 

 Zbiórka na parkingu przy Urzędzie Gminy      9:50. 

3. Organizatorzy:  
GOSiR Stare Babice, ul. Południowa 2b, Zielonki-Parcela;  

Stowarzyszenie ''BORZĘCIN'' ul. Warszawska 861, Borzęcin Duży.   

4. Zgłoszenia: 
1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem 

imprezy. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej www.gosirstarebabice.pl, 

będzie również dostępny na miejscu zbiórek.  
2. Każdy uczestnik rajdu wypełnia kartę zgłoszeniową. Karty zgłoszeniowe będą do pobrania na 

stronie internetowej www.gosirstarebabice.pl. Można zapisać się na rajd wypełniając kartę 
zgłoszeniową w dniu startu u organizatorów rajdu.  

3. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę 
zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie.  

4. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna. 
5. Liczba uczestników w rajdzie rowerowym nie przekroczy 200 osób. 
5. Organizacja rajdu/warunki uczestnictwa 
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do: 
 Przestrzegania przepisów ruchu drogowego; 
 Posiadania sprawnego technicznie roweru;  

 Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom 
kierownictwa rajdu; 

 Poruszania się po prawej stronie jezdni;  
 Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.  

 Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość 
przez hamowanie; 

 Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy poszczególnymi 
grupami kolumny; 

 Należy jechać równo i spokojnie w szyku; 
 Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków  

w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych 

organizatora; 

 Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu; 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego 

przestrzegania; 

 Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego 
jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany; 

 Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postój należy organizować poza jezdnią na parkingu, 
poboczu, łące lub polanie; 

http://www.gosirstarebabice.pl/
http://www.gosirstarebabice.pl/


      
 

2 

 

 Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, 
stwarzających zagrożenia, zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i posiłek; 

 Na rajd zaleca się zabrać: apteczkę, przybornik techniczny (do napraw roweru), pompkę, spinki 
łańcuchowe, samoprzylepne łatki gumowe, klej do gumy itp.  

 Prosimy o zabranie ze sobą kamizelek odblaskowych oraz płaszczów/peleryn 
przeciwdeszczowych, a także wody;  

 Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne; 
 Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu; 

 Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie; 

 Obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków odurzających oraz alkoholu  i palenia tytoniu;   

 Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, 
zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich; 

 Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje  na własną 
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie; 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników; 
 Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników; 

 Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z 
przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora; 

6. Wykaz osób odpowiedzialnych 
Jarosław Płóciennik – 502 833 999;     

Tadeusz  Wiśniewski – 603 043 040.  

7. Program imprezy / Organizacja rajdu 

 START godzina 10:00 – 10:20 

 Z placu Chopina w ulicę Spacerową, dalej prosto i skręt w prawo w ul. Trakt Królewski/Klonowa 
do Koczarg Starych, następnie skręt w prawo i dojazd do ul. Przy Parku. (postój). 7 km, 30 minut; 

 Z parkingu przy UG w Starych Babicach (ul. Rynek 32) skręt w prawo w ul. Sienkiewicza. Dalej 
prosto ul. Sienkiewicza – w Lipkowie ul. Mościckiego. Dalej ul. Paschalisa-Jakubowicza. Skręt w 
prawo i dojazd do ul. Przy Parku (postój). 4,5 km, 20 minut; 

 Obydwie grupy razem – kontynuacja ul. Paschalisa-Jakubowicza w kierunku Izabelina. Dalej 

prosto ul. Lipkowską i wjazd w ul. Fedorowicza i dojazd do ul. 3 Maja. 2,3km, 8min. skręt w lewo 
w ul. 3 Maja dojazd  do  parkingu w  Truskawiu, 2,5  km 10 minut , dalej szlakiem niebieskim do  

Budy 2 km 10 minut, następnie do Mariewa 2,5 km 15 minut,     
 Dalej ul. Spacerową do Borzęcina Dużego na Plac Chopina 3,3km, 10min. 
 Meta ok. godz. 13:00 

8. Zabezpieczenie trasy:  
Trasę Rajdu Rowerowego Gminy Stare Babice zabezpieczają organizatorzy przy pomocy 

wolontariuszy, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Straży Gminnej Stare Babice. 
9. Zobowiązanie: 
Organizatorzy zobowiązują się do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie 
przejazdu rajdu rowerowego oraz do przywrócenia porządku w miejscu STARTU i METY Rajdu. 
 


