
REGULAMIN 
Rajd Rowerowy „Szlakiem Bożogrobców” w ramach Dnia Papieskiego 

8 października 2017 r. 
 
 

I. ORGANIZATOR 
Wójt Gminy Przeworsk – Daniel Krawiec 
Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku 

 
II. CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja wiedzy na dziedzictwa kulturowego Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów 
Grobu Jerozolimskiego, popularnie nazywanych Bożogrobcami lub Miechowitami. 

2. Promocja sportu, zdrowego stylu życia w tym w szczególności jazdy na rowerze. 
3. Promocja Gminy i Miasta Przeworsk oraz regionu. 
4. Organizacja obchodów Dnia Papieskiego. 

 
III. PROGRAM 
Niedziela, 8 października 2017 r. – Dzień Papieski 
 

8:00: Msza św. w Bazylice kolegiackiej pw. Ducha św. – Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku 
9:00: historia sanktuarium i Zakonu Bożogrobców, zwiedzanie kaplicy Bożego Grobu 
9:30: rozpoczęcie Rajdu – wyjazd z placu przed Sanktuarium 
 

Przejazd na trasie: Przeworsk – Grzęska – Świętoniowa – Gniewczyna Łańcucka – Gorliczyna – 
Chałupki – Ujezna  
Na trasie rajdu przewidziane krótkie postoje przy kapliczkach bożogrobców: 
Przeworsk (przy ulicach Kąty, Witos i Niepodległości), Świętoniowa (XVIII w.), Gniewczyna Łańcucka 
(XVIII w.), Gorliczyna (XIX w.), Ujezna (kaplica mszalna z XVIII w.) 
 

Zakończenie przewidziane ok. godz. 13:00 w Ujeznej wraz z poczęstunkiem w postaci ogniska/ grilla. 
Na mecie rajdu odbędzie się konkurs wiedzy historycznej z nagrodami. 
  
IV. ZGŁOSZENIA 
1. Udział w Biegu oraz Rajdzie jest bezpłatny. 
2. Ilość miejsc jest ograniczona - w Rajdzie może wziąć udział maksymalnie 100 osób (decyduje 

kolejność zgłoszeń). Zgłoszenia do dnia 5.10.2017 r. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie 
prosimy o informację zwrotną. 

3. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy jakich doznają uczestnicy 
imprezy w czasie przejazdu. 

4. W Rajdzie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz dzieci poniżej 18 roku tylko pod opieką 
rodziców/opiekunów prawnych na ich wyłączną odpowiedzialność. 

5. Osoby niepełnoletnie chcące wziąć udział w Rajdzie muszą posiadać deklarację zwalniającą 
organizatora z odpowiedzialności za ewentualnie doznane urazy wskutek nieszczęśliwego wypadku 
w czasie przejazdu. Deklarację taką winni przygotować rodzice/opiekunowie prawni. 

6. Uczestnicy rajdu przystępując do udziału w nim oświadczają, że znane im są Przepisy o Ruchu 
Drogowym i inne przepisy dotyczące rowerów i ich ruchu po drogach publicznych i zobowiązują się do 
stosowania się do tych przepisów, w tych częściach rajdu, których trasa przebiegać będzie drogami 
publicznymi. W czasie jazdy po drogach publicznych Organizatorzy zobowiązują uczestników imprezy 
do zachowania szczególnej ostrożności. 

7. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy zalecają jazdę w kaskach rowerowych oraz używanie 
kamizelek odblaskowych lub/i innych elementów zwiększających widoczność uczestników na drodze. 
Ze względu na długi dystans trasy rajdu zaleca się udział uczestników o dobrej kondycji fizycznej.  



8. Każdy z uczestników Rajdu zobowiązany jest do posiadania sprawnego technicznie roweru, 
wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Za zgłoszenie uważa się zarejestrowanie się uczestnika za pomocą formularza dostępnego na stronie 
internetowej www.gok.przeworsk.pl  

10. Zgłoszenie udziału w traktowane jest jako: 
– przyjęcie warunków regulaminu, 
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  
– wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, 
radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów,  
– wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazania danych osobowych oficjalnym sponsorom lub 
partnerom wydarzenia w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji. 
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Rajd przebiega na trasie ok 26 km. 
2. Mapa i profil Rajdu Rowerowego: https://pl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=19682938 
3. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie Rowerowym na własną odpowiedzialność poruszając się po 

drogach przestrzegając przepisów oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego 
obowiązujących rowerzystów. 

4. Kolumna rajdu rowerowego będzie zabezpieczona przez służby organizatora, Policję oraz straż OSP. 
5. Wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymają pamiątkowy dyplom, plakietkę oraz napoje i poczęstunek na 

trasie. 
6. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy. 
7. Powrót uczestników do miejsca zamieszkania po zakończeniu Rajdu następuje we własnym zakresie 

i na własną odpowiedzialność. 
8. Przyjazd i powrót zawodników odbywa się na koszt własny. 
9. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów Prawa przez niepełnoletniego 

uczestnika Rajdu odpowiada uczestnik lub osobiście rodzic (opiekun). 
10. Rajd może zostać odwołany lub przeniesiony na inny termin ze względu na warunki atmosferyczne. 
11. W razie niepogody trasa rajdu może zostać zmieniona lub skrócona. 
12. Organizator wykorzysta dokumentację rajdu w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, 

plakat, informacje prasowe). 
13.  Informacje o rajdzie będą umieszczone na stronie internetowej GOK, w lokalnych mediach (prasa, 

radio, media elektroniczne) oraz na plakatach. 
14.  Zobowiązuje się wszystkich uczestników biegu do bezwzględnego przestrzegania postanowień 

regulaminu, uwag Organizatora  
15.  Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oznacza, że 

uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu 
oraz rajdach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną 
odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. 

16.  Zawodnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. 
17.  Ubezpieczenie NNW dla Uczestników Rajdu we własnym zakresie. 
18.  Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 
19.  Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu. 
20.  Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
  
Kontakt:  
Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku  
ul. Bernardyńska 1a, 37-200 Przeworsk, tel. 16 648 73 97 (wew. 201),  
e-mail: lmroz@gok.przeworsk.pl, www.gok.przeworsk.pl 
Dyrektor: Łukasz Mróz, tel. 727 591 466 


