
REGULAMIN SĄDECKIEGO RAJDU ROWEROWEGO PAMIĘCI SYBIRAKÓW. 

 

1. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Niepełnoletni uczestnicy biorą udział w rajdzie 

wraz z opiekunami lub za pisemną zgodą rodzica. Wzór zgody - załącznik nr 1.  

2. Osoby niepełnoletnie przynoszą wypełnione zgody na rajd i dostarczają organizatorowi przed 

rozpoczęciem imprezy. 

3. Niepełnoletni uczestnik rajdu ma obowiązek posiadać kask. 

4. Uczestnik rajdu ubezpiecza się we własnym zakresie. 

5. Zgłoszenia przyjmowane są do 19.09.2022 pod adresem mailowym 

zsnr2rajdrowerowy@gmail.com. Uczestnik zgłasza swój udział drogą mailową podając imię i 

nazwisko, telefon kontaktowy oraz przynosi na rajd i dostarcza organizatorowi wypełniony druk 

zgłoszenia udziału - załącznik nr2, w przypadku osób niepełnoletnich również zał. nr 1. Uczniowie 

Zespołu Szkół nr 2 dostarczają zgłoszenia do wychowawców, którzy przekazują je organizatorom. 

6. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego 

oraz poruszania się prawą stroną drogi. 

7. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest poruszać się w równym tempie dostosowanym do 

prędkości uczestników. 

8. Udział w imprezie jest równoznaczny z oświadczeniem o nast. treści „Oświadczam, że startuję na 

własną odpowiedzialność oraz ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie ewentualne 

szkody wyrządzone przez moją osobę. Oświadczam, że w przypadku incydentu / wypadku nie będę 

rościł w stosunku do organizatora ani do osób współorganizujących imprezę żadnych roszczeń. 

Zobowiązuję się przestrzegać regulaminu oraz stosować do wskazówek oraz uwag organizatora.  

9. Rajd odbędzie się na trasie Nowy Sącz (Zamek) - Stary Sącz (stawy) - Nowy Sącz (Zespół Szkól nr 2 

im. Sybiraków ul. Królowej Jadwigi 29). Przejazd rajdu odbędzie się głównie ścieżką rowerową.  

10. Uczestnictwo w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu rajdu i załączników. 

Program rajdu: 

10.00 - Zebranie uczestników pod Zamkiem w Nowym Sączu. Przywitanie. 

10.10 - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez przedstawicieli szkoły i władz miasta przy Obelisku 

Sybiraków na skwerze przy moście im. Sybiraków. 

10.30 - Start rajdu . Przejazd na trasie: Nowy Sącz (Zamek) - Stary Sącz (stawy) - Nowy Sącz 

(Zespół Szkól nr 2 im. Sybiraków ul. Królowej Jadwigi 29) 

13.00 - Uroczyste zakończenie rajdu na placu przed budynkiem szkoły Zespołu Szkół nr 2 im. 

Sybiraków. Rozdanie dyplomów i medali. 


