
Rajdy rowerowe ze Śremskim Sportem 2021 

REGULAMIN WYJAZDÓW ROWEROWYCH  

 

I. Cel wyjazdów: 

1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia, 

2. Integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez rekreację, 

3. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny, 

4. Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży. 

II. Organizator: 

Śremski Sport Sp. z o.o. w Śremie 

III. Terminy sobotnich rajdów: 

 I Rajd Rowerowy – 22.05.2021 r. – kierunek Piotrowo 

II Rajd Rowerowy – 29.05.2021 r. – kierunek Grzybno 

III Rajd Rowerowy – 12.06.2021 r. – kierunek Kórnik 

IV Rajd Rowerowy – 26.06.2021 r. – kierunek Solec 

V Rajd Rowerowy – 10.07.2021 r. – kierunek  Ostrowieczno 

VI Rajd Rowerowy  - 24.07.2021 r. – kierunek  Kościan 

VII Rajd Rowerowy – 07.08.2021 r. - kierunek Krzywiń 

VIII Rajd Rowerowy – 21.08.2021 r. – kierunek Jaraczewo 

IX Rajd Rowerowy – 4.09.2021 r. – kierunek  Nowy Dębiec 

X Rajd Rowerowy  - 11.09.2021 r.- kierunek  Rogalin 

IV. Organizacja rajdów: 

Zbiórka w miejscu wyznaczonym przez organizatora o godz. 8:45, wyjazd o godz. 9:00. Długość tras 

wyjazdów rowerowych  - od 40 do 65 km   

Maksymalna liczba uczestników - 25 

V. Warunki uczestnictwa: 

1. Każdy uczestnik przed udziałem w „Rajdzie rowerowym ze Śremski Sportem” ma obowiązek 

zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora 

www.sremskisport.pl lub w jego siedzibie pod adresem Śremski Sport Sp. z o.o., ul. Staszica 1a w 

Śremie, oraz w serwisie facebook.com/sremskisport. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia w dniu wyjazdu wypełnionej karty zgłoszeniowej, która 

stanowi załącznik nr 1 do regulaminu (dotyczy osoby pełnoletniej oraz  osoby nieletniej). 

3. Posiadanie przez uczestników „Rajdu rowerowego ze Śremski Sportem” niezbędnej wiedzy  

i umiejętności poruszania się po drogach, 

4. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę 

zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w  każdym z wyjazdów.  

5. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie rowerowym ze Śremski Sportem” jedynie 

pod opieką rodzica lub opiekuna. 

6. Uczestnicy Rajdu rowerowego ze Śremski Sportem” ubezpieczają się we własnym zakresie, 

7. Udział w Rajdzie rowerowym ze Śremski Sportem” jest bezpłatny. 

8. Uczestnicy rajdu powinni posiadać maseczki ochronne, które będą zakładać w miejscach postoju. 

 

VI. Zasady zachowania uczestników „Rajdu rowerowego ze Śremski Sportem”: 

Wyjazdy rowerowe będą odbywały się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą 

zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu 

zobowiązani są do: 

1. Przestrzegania Regulaminu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa 

wyjazdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem, 

http://www.sremskisport.pl/


2. Ze względu na rekreacyjny charakter wyjazdów oraz uczestnictwo w nim dzieci,  

nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu 

3. Posiadanie sprawnego technicznie roweru. Awarie roweru, które mogą nastąpi w czasie rajdu, 

uczestnik usuwa samodzielnie. W przypadku awarii uniemożliwiającej uczestnikowi dalszą jazdę 

organizator nie zapewnia transportu zastępczego. Rajd jest kontynuowany bez uczestnika. 

4. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość 

miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m. 

5. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15, 

6. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi 

grupami kolumny, 

7. Każdy uczestnik rajdu jedzie równo i spokojnie w szyku, 

8. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i 

hamowanie, 

9. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się  o możliwości bezpiecznego 

jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany, 

10. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, 

łące lub polanie, 

11. Przed wyruszeniem kierownik grupy omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc 

niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, 

12. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie rowerowym ze Śremskim Sportem na własną odpowiedzialność.  

Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe. 

 

VII. Na trasie zabrania się: 

1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 

2. Zaśmiecania trasy oraz miejsc przyległych, 

3. Niszczenia przyrody, 

4. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna, 

5. Głośnego zachowywania się, 

6. Zbaczania z trasy wyjazdu bez zgody organizatora. 

 

VIII. Odpowiedzialność organizatora 

1. Organizatorzy „Rajdu rowerowego ze Śremski Sportem” nie przyjmują odpowiedzialności za 

wypadki i szkody wynikłe w czasie wyjazdu, zarówno wobec    uczestników jak i osób trzecich. 

2. Udział w rekreacyjnym rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie, 

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

wyrządzone przez uczestników, 

4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników, 

 

 

IX. Postanowienia końcowe: 

1. Wszyscy uczestnicy biorący udział w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w 

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

organizatora, 

2. Udział w wyjazdach rowerowych w ramach rajdu jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją 

niniejszego regulaminu, 



3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 

Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego 

przestrzegania. 

 

 

X. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych 

 

1. Administratorem danych jest: 

Śremski Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Staszica 1a  

Numer telefonu: 61 222 86 81 

2. Celem pozyskiwania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie ,,Rajdów rowerowych ze 

Śremskim Sportem” od 22 maja 2021r do 18 września 2021r i przechowywania ich  przez okres 12 

miesięcy. 

3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jej danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych skutkuje niedopuszczenie do 

udziału w rajdzie 

 

 

 

 

Życzymy udanej zabawy i doskonałej atmosfery na trasach  

„Rajdów rowerowych ze Śremskim Sportem”. 


