
REGULAMIN  

RAJD PIESZO - ROWEROWY  
„POZNAJEMY POWIAT KRAŚNICKI” 

 

1. CELE RAJDU: 
 upowszechnienie czytelnictwa poprzez zapoznanie z twórczością 

i nazwiskami autorów książek oraz krzewienie kultury fizycznej  
i sportu.  

 Wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez rowerowych. 
 Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu 

się mapą. 
 Integracja lokalnej społeczności.  

 Popularyzacja walorów turystycznych regionu i imprez na 
orientację jako doskonałej formy niekonwencjonalnego 

wypoczynku, 
 

2. NAZWA RAJDU: 
„POZNAJEMY POWIAT KRAŚNICKI” 

 

3. TERMIN: 
25.05.2014 Kraśnik 

Prosimy o przybycie do bazy rajdu co najmniej 30 min przed odprawą 
danej trasy w celu pobrania nr startowego i podpisania odpowiednich 

oświadczeń. 
 

4. ORGANIZATOR: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku  

23-200 Kraśnik ul. Koszarowa 10A 
 

5. BAZA RAJDU: 
Stanica przy zalewie kraśnickim 

 
6. ZGŁOSZENIA: 

Aby zapisać się na Rajd należy przesłać na adres: 

biuro@mbp.krasnik.pl 
Poniższe dane: 

Imię, nazwisko i wiek uczestnika  
nazwę trasy, na której chcemy startować (TR50, TR20 lub TP20). 

Skontaktować się z nami telefonicznie pod nr 81 825 28 97 
albo osobiście w Biurze Biblioteki przy ul. Koszarowej 10A 

do dnia 21.05.2014 
 

7. OPŁATA STARTOWA: 
Wszystkie trasy bez opłat 

 
 

8. UCZESTNICTWO: 
Prawo uczestnictwa w rajdzie mają osoby: 

Które ukończyły 18 lat. 

Osoby do lat 15 mogą startować tylko pod opieką osób pełnoletnich  



Zał. Nr 2 i 3 regulaminu 

Nieletni powyżej lat 15 za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych 
Zał. Nr 2 regulaminu 

 

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku 
zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub 

opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie 
wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające 

przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt 
uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu 

przygotowanym przez Organizatora Zał. Nr 1regulaminu. 
W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu 

zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na 
udział w Rajdzie potwierdza na formularzu rodzic lub opiekun prawny 

 
 

9. FORMA I KATEGORIE STARTOWE: 
Turystyczna impreza na orientację z wyznaczonymi punktami 

kontrolnymi i zadaniami o charakterze literacko-turystycznym.  

Udział samodzielnymi 2 - 3 osobowymi drużynami lub indywidualnie.  
Punktacja na TR50 i TP20 będzie prowadzona w kategorii do lat 15  

i 15+ . W zespole liczy się wiek najmłodszego uczestnika. 
 

 
10. TRASY: 

 
TRASA PIESZA PUCHAROWA 20 km (TP20) 

Limit czasowy-6 godz. 
 

TRASA ROWEROWA FAMILIJNA 20 km (TR20):  
limit czasowy-4 godz. 

Drużyny z osobami do lat 10 – 4 godz. 30 min 
 

TRASA ROWEROWA PUCHAROWA 50 km (TR50):  

Limit czasowy–6 godz. 
 

Na trasach TR20 i TR50 po upływie limitu czasu zespół lub uczestnik nie 
będą klasyfikowani. 

 
Wyraźnie chcielibyśmy zaznaczyć, że wcale nie trzeba 

przejechać ani przejść całej trasy! Jeśli zawodnik się znudzi lub 
zmęczy może wrócić w dowolnym momencie do bazy. Każdy, 

kto odnajdzie przynajmniej 1 pkt. kontrolny będzie 
klasyfikowany, a to nie jest wcale trudne. 

 
 

 
 

 

11. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA 



Każdy z uczestników bądź zespołów na wszystkich trasach otrzymuje 

przed startem po jednej karcie startowej, po jednej mapie i numerze 
startowym. Aby zostać sklasyfikowanym w rajdzie na każdej z tras 

należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden punkt. 

Za każdy prawidłowo potwierdzony PK uczestnik lub zespół otrzymują 
po 1 punkcie przeliczeniowym. Za wpisanie do karty startowej 

oznaczeń z punktu stowarzyszonego czyli nieprawidłowego do czasu 
uczestnika dodane zostanie 30 minut karnych i punkt uznany za 

zaliczony. Uczestnik może w następnej rubryce karty startowej wpisać 
oznaczenia z prawidłowego PK, wtedy kara czasowa zostaje 

zmniejszona do 10 minut. 
 

Uczestnik zostanie sklasyfikowany w momencie oddania obsłudze biura 
rajdu karty startowej, a nie w momencie przybycia na metę. W 

przypadku większej liczby uczestników, którzy w tym samym czasie 
przybędą na metę, należało będzie się ustawić w kolejce. 

 
W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma 

punktów przeliczeniowych, a w drugiej czas przybycia na metę łącznie  

z ewentualnymi karami czasowymi. 
Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu uczestnik nie 

będzie klasyfikowany. Kary czasowe nie wliczają się do limitu czasu. 
Niesklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad 

sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, nie 
zwrócą karty startowej po przybyciu na metę lub nie wrócą na metę  

w przeciągu pół godziny po zakończonym limicie czasowym. 
Uczestnicy, którzy podczas rajdu nie mogą bądź nie chcą kontynuować 

jazdy z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym 
fakcie Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów  
ze względu na złe warunki atmosferyczne. 

 
12. Zasady Potwierdzania Punktów Kontrolnych (PK)  

na Karcie Startowej 

W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK) oznaczone biało - 
czerwonymi lampionami 

                                        WX 

 

 

 

 

 

 

O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają 

od Organizatora przed startem. 

PK na mapach będą oznaczone czerwonymi okręgami z numerem obok 

i będą znajdować się w ich środkach. 



Przy potwierdzaniu PK należy wpisać długopisem w polu karty startowej 

godzinę pobytu na każdym PK. 
Oraz kredką wiszącą przy lampionie SYMBOLE (duże litery lub znaki)  

„nr PK” z mapy. Istotą PK z lampionem jest ODNALEZIENIE 

WŁAŚCIWEGO MIEJSCA. 
Potwierdzenia ze stałych punktów terenowych:„opis” zadania z mapy + 

„nr PK” z mapy.  Istotą PK ze stałych punktów terenowych i innych 
zadań jest UDZIELENIE WŁAŚCIWEJ ODPOWIEDZI ZWIĄZANEJ  

Z MIEJSCEM. 
Potwierdzenia z lampionów obowiązkowo dokonywane kredką 

znajdującą się przy lampionie. 
W przypadku braku kredki przy lampionie należy na karcie wpisać znaki 

i odpowiedź na pytanie z lampionu, nr PK z mapy, oraz skrót BK (brak 
kredki)  

Potwierdzenie PK polega na wpisaniu w pierwszą wolną kratkę karty 
startowej numeru PK oraz kodu z lampionu, przy użyciu kolorowej 

kredki znajdującej się przy lampionie. 
Dokonywanie skreśleń jest niedopuszczalne na karcie startowej. 

Ewentualnych poprawek dokonuje się poprzez wpisanie właściwego 

potwierdzenia w kolejne pole karty startowej. 
Skreślone, zamazane lub inaczej modyfikowane potwierdzenie PK 

będzie oceniane jako punkt mylny (PM) i karane 10 minutami. 
 

 
 

13. WYPOSAŻENIE 
Wyposażenie roweru zgodne z przepisami ruchu drogowego. 

Rower górski lub crossowy z oponami przystosowanymi do jazdy  
w terenie. 

Zaleca się wyposażenie uczestników w mapnik, licznik kilometrów, 
kompas, folię NRC i podstawowe narzędzia do naprawy roweru, 

długopis i linijka obowiązkowe. 
Uczestnicy wszystkich tras zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym. 

 

14. MAPY: 
Na wszystkich trasach mapy kolorowe,  

 
15. RAMOWY PROGRAM RAJDU: 

8:00 – Rozpoczęcie przyjmowania uczestników rajdu 
8:45 – odprawa dla TR50 i TP20 

9:00 – wydanie map i start TR50 i TP20 
9:45 – odprawa dla TR20  

10:00 - wydanie map i start TR20 
14:30 – zakończenie TR20 

15:00 – zakończenie TR50 i TP20 
15:00 – ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców i poczęstunek 

15:30 – zakończenie imprezy 
 

16. RUCH DROGOWY: 

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 



Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego. 

Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność mając na uwadze 
możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych 

zabudowań. 

Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych, leśnych oraz publicznych 
powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać 

przepisów ruchu drogowego oraz obowiązkowego wyposażenia roweru 
min. w odpowiednie światła. 

Za kolizje i wypadki podczas Rajdu ponosi odpowiedzialność uczestnik 
lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia 

przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje  

i wypadki podczas Rajdu. 
 

17. ŚWIADCZENIA:  
Organizator zapewnia:  

 komplet map kolorowych, 
 poczęstunek regeneracyjny po zakończeniu rajdu, 

 napoje, 

 nagrody dla zwycięzców poszczególnych kategorii. 
 

 
18. DANE OSOBOWE: 

Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników 
wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku 

urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu. 
Uczestnicy  

Organizator Rajdu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania 
wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych 

uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te 
będą wykorzystywane w materiałach promujących Rajd i wydarzenia 

towarzyszące Rajdowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały 
graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze 

gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania 

wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych. 
Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji 
utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową 

obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy  
z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami)  
w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, 

na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, 
cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, 

na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, 
cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci 

komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 
publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 

(m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, 



wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą 

wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację 
naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego  

i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas 

nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się 
zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych 

państw. 
 

19. POSTANOWENIA KOŃCOWE: 
Organizator zastrzega sobie prawo przeniesienia terminu Rajdu ze 

względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Ewentualna zmiana 
terminu będzie zamieszczona na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Kraśniku. 
Zgłoszenie dopiero w Biurze Rajdu w trakcie trwania Rajdu nie 

gwarantuje pełnych świadczeń. 
Uczestnik, który nie zgłosił się do Biura Rajdu w trakcie trwania Rajdu 

traci prawo do wszystkich świadczeń. 
Organizator nie zapewnia transportu do Bazy Rajdu uczestnikom, 

którzy rezygnują w trakcie trwania Rajdu z kontynuowania przebycia 

tras Rajdowych. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe 

zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i w czasie powrotu  
z niego. 

Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie 
(ubezpieczenie NNW i OC). 

Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność  
(w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną 

odpowiedzialność rodziców lub opiekunów). 
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone 

przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom 
Rajdu oraz osobom trzecim. 

Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego 
upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie 

ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe 

uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje  

i wypadki na trasach Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za 
ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, 

odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik. 
W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem uczestnicy 

nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec 
Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego 

upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu. 
Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące 

stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są 
kompletne i zgodne z prawdą. 

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze 
strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu. 



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania 

przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz 
terenów zamkniętych. 

Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak 

 i własności prywatnej i nie tylko. 
Na trasach Rajdu mogą występować strome podejścia/podjazdy oraz 

zejścia/zjazdy jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne 
pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za 

siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania 
tychże odcinków. 

Uczestnicy podczas Rajdu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego 
regulaminu, zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym 

szacunkiem wobec siebie, osób postronnych oraz osób z zespołu 
organizacyjnego Rajdu. Nie mogą także używać wulgarnych słów ani 

zachowywać się w sposób niegodny uczestnika Rajdu. 
Nieznajomość regulaminu Rajdu i jego nieprzestrzeganie nie będą 

uznawane przez Organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń 
lub protestów ze strony uczestnika jak i osób trzecich. Podpis 

uczestnika na formularzu Rajdowym potwierdza zapoznanie się  

z warunkami Regulaminu i Zasad Współzawodnictwa w Rajdzie. 
Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora 

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją 
uczestnika. 

Wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla 
wszystkich w bazie Rajdowej jak i na trasach Rajdu. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany oświadczam, że nie mam przeciwwskazań do uprawiania turystyki oraz że startuję 

w rajdzie organizowanym przez Miejską Bibliotekę w Kraśniku dnia 25.05.2014r. na własne ryzyko i 

nie będę rościł wobec organizatora żadnych pretensji z tytułu kontuzji lub wypadku, któremu ulegnę w 

czasie Rajdu i akceptuję wszystkie zapisy jego regulaminu. Świadomy odpowiedzialności karnej za 

podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawione przeze mnie informacje są zgodne ze 

stanem faktycznym, co poświadczam własnoręcznym podpisem. 

......................................................................... 

                
                
                
                
        

......................................................................... 

 imię i nazwisko   data, miejscowość 

      

 .........................................................................   ......................................................................... 

podpis uczestnika   adres e-mail (opcjonalnie) 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu  

 

Pozwolenie na start osoby niepełnoletniej 

Wyrażamy zgodę na udział osoby niepełnoletniej (dziecka) ............ ............... .............. ..................... 

.............. ................ .................. .......... ............. (imię i nazwisko dziecka) w rajdzie odbywającym się 

dn. 25.05.2014 roku, organizowanym przez Miejską Bibliotekę w Kraśniku. Upoważniamy do opieki 

nad nim …………… ……............ .......... (imię i nazwisko osoby upoważnionej) ur. 

………………………. (data urodzenia), legitymującego się dowodem tożsamości nr ………… 

……………………... .....………. (rodzaj i nr dokumentu tożsamości), który będzie ponosić pełną 

odpowiedzialność za nasze dziecko w czasie trwania imprezy. Jednocześnie oświadczamy, że 

regulamin rajdu jest nam znany. 

......................................................................... 

                
                
                
                
        

......................................................................... 

 imię i nazwisko pierwszego opiekuna 
prawnego 

  
imię i nazwisko drugiego opiekuna 
prawnego* 

      

 .........................................................................   ......................................................................... 

data i czytelny podpis   data i czytelny podpis* 

* W przypadku posiadania wyłącznie jednego opiekuna prawnego należy w drugiej kratce wpisać 

stosowną adnotację. 



 

Załącznik nr 3 do regulaminu 

 

 

 

Oświadczenie osoby upoważnianej 

Wyrażam chęć i zgodę na wzięcie odpowiedzialności cywilnej za wyżej wymienioną osobę 

niepełnoletnią i oświadczam, że mam ukończone 18 lat. Jednocześnie oświadczam, że regulamin 

rajdu na Orientację jest mi znany. 

......................................................................... 

                
                
                
                
        

......................................................................... 

imię i nazwisko   numer PESEL 

      

 .........................................................................   ......................................................................... 

rodzaj, seria i nr dowodu tożsamości   data i czytelny podpis 

  

 


