
REGULAMIN RAJDU MAŁYCH  ROWERKÓW 
29 lipca 2018 r. /niedziela/ 

 
 
I. ORGANIZATORZY 
– Wójt Gminy Przeworsk,  
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku,  
– Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku 
 
II. CEL IMPREZY 
– zorganizowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego dla dzieci z terenu Gminy Przeworsk, 
– promocja sportu, zdrowego stylu życia w tym jazdy na rowerze, 
– promocja Gminy Przeworsk i regionu. 
 
III. PROGRAM 

1. Termin: 29 lipca 2018 r. (niedziela), rozpoczęcie godz. 15:00 
2. Start i Meta Rajdu: Stadion LKS w Studzianie 
3. Trasy Rajdu (mapy dostępne pod linkami) 

I Trasa – 3 km: https://pl.wikiloc.com/szlaki-outdoor/iv-rajd-malych-rowerow-3-km-24984397 
II Trasa – 6 km: dla wytrwałych: https://pl.wikiloc.com/szlaki-outdoor/iv-rajd-malych-rowerow-6-
km-24984422 

4. Konkurencje z nagrodami dla dzieci 
5. Pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu Krystiana Herby 

 
Gość Specjalny: KRYSTIAN HERBA – finalista drugiej edycji programu „Mam talent”, człowiek, który 
skacząc rowerem po schodach zdobywa najwyższe budynki na świecie, pięciokrotny rekordzista 
Guinnessa oraz rekordzista Ukrainy. Również do niego należy ustanowiony w Willis (Sears) Tower 
w Chicago Rekord Guinnessa. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników. Uczestnik 
i finalista wielu światowych imprez, pięciokrotny medalista Mistrzostw Polski. Jako reprezentant Polski 
w latach 1999-2008, ponad 70 razy stawał na podium podczas zawodów ogólnopolskich oraz 
międzynarodowych. 
 

 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Udział w Rajdzie jest bezpłatny. 
2. Uczestnicy: dzieci pod stałą opieką osoby pełnoletniej. 
3. Każdy rodzic (opiekun) uczestnika musi zapoznać się z niniejszym regulaminem 

opublikowanym na stronie internetowej Gminy Przeworsk www.przeworsk.net.pl, 
www.gok.przeworsk.pl  

4. Limit uczestników wynosi 150 dzieci. Decyduje data zgłoszenia. 
5. Uczestnictwo wymaga wcześniejszej rejestracji u organizatora: zapisy dzieci od lat 3 do 12 lat 

do 25 lipca 2018 r. – elektronicznie pod linkiem: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzyswpFuKGBfDGCYaIyz6p2hZ9_MgnqBdukRLfr
m92-pFGJw/viewform 
lub bezpośrednio w siedzibie GOK w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1a , pokój 1, I piętro. 

6. Każdy uczestnik dojeżdża na metę Rajdu we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność 
poruszając się po drogach przestrzegając przepisów oraz z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujących rowerzystów.  

7. Uczestników obowiązuje posiadanie kasku rowerowego. 
8. Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzyswpFuKGBfDGCYaIyz6p2hZ9_MgnqBdukRLfrm92-pFGJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzyswpFuKGBfDGCYaIyz6p2hZ9_MgnqBdukRLfrm92-pFGJw/viewform


9. Trasa będzie wyraźnie i czytelnie oznakowana przez organizatorów. 
10. Przedstawiciele organizatora będą czekać na uczestników od godz. 14.30. 
11. Wszyscy uczestnicy Rajdu, którzy dotrą na metę otrzymają upominek oraz kiełbasę do 

upieczenia na ognisku/ grillu. 
12. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy. 
13. Powrót uczestników do miejsca zamieszkania po zakończeniu Rajdu następuje we własnym 

zakresie i na własną odpowiedzialność. 
14. W czasie Rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu przez jego uczestników 

(opiekunów). 
15. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów Prawa przez 

uczestnika Rajdu odpowiada osobiście rodzic (opiekun). 
16. Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach. 

z przebiegu Rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. 
17. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami Rajdu mogą być wykorzystane przez 

prasę, radio i telewizję. 
18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja 

organizatorów jest decyzją ostateczną. 
 
Osoba do Kontaktu: 
Justyna Solarz – Specjalista ds. Kultury i Promocji 
tel. 16 648 73 97 (wew. 201) 
e-mail: jsolarz@gok.przeworsk.pl 


