
Regulamin

Rajd Gęsiny 2019
Toruń, 10.11.2019

I. ORGANIZATORZY
1. SOS MUSIC Remigiusz Trawiński I Wojciech Zaguła sp. j, w ramach Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu 
Gęsiny.

II. CEL
1. Organizacja rajdu rowerowego – elementu programu Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny.

2. Upowszechnienie kolarstwa jako wszechstronnej formy ruchu.

3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Torunia i okolic.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Rajd Gęsiny odbędzie się w dniu 10.11.2019 (niedziela).

2. Start rajdu – Fort VII , meta – Przysiek , miejsce organizacji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny

IV. PROGRAM IMPREZY
Niedziela, 10.11.2019
10:30 – oficjalny start rajdu 
12:30 – przewidywana godzina dotarcia do Przysieka

V. DYSTANS I TRASA
1. Dystans
– W stronę Przysieka ok. 16 km 
– Powrót , indywidualnie po oznaczonej trasie 16 km

2. Rajd zostanie przeprowadzone po wytyczonych i oznakowanych trasach wokół miejscowości Toruń i Przysiek

3. Trasa będzie oznakowana w dwóch kierunkach, rajd poprowadzi grupa prowadząca .

4. Rajd będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych, 
będą tabliczki ostrzegawcze

5. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, 
dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

6. Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i 
bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Rajdzie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój
dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli lub osoby nieletnie, 
pod opieka rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa jest stawienie się na starcie w dniu rozgrywania rajdu na technicznie sprawnym 
rowerze.



3.Uczestnicy rajdu powinni posiadać poprawnie założony na głowę kask rowerowy.

4. Uczestnicy rajdu powinni zaopatrzyć się w przybory potrzebne w czasie awarii roweru ( podstawowe 
narzędzia, dętka, pompka itd. itp.).

5.Uczestnicy rajdu jadą po oznaczonej trasie i w towarzystwie grupy prowadzącej, nie powinni skracać trasy czy
wyprzedzać pilota.

XVIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.

2. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

4. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny 
deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na 
inny termin lub zmiany formuły rajdu.

5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy 
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą 
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym 
śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6. Każdy uczestnik Rajdu Gęsiny 2019  jest zobowiązany do jazdy w kasku rowerowym. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody i urazy wynikające z zaniechania jazdy bez kasku lub z uszkodzonym kaskiem. 
Każdy uczestnik w tym zakresie ponosi odpowiedzialność na własne ryzyko.

7. Uczestnicy  muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy rajdu. 
Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie usunięciem z rajdu. 

8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie 
uznawany jako usprawiedliwienie), zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, realizowania w 
trakcie imprezy poleceń organizatorów imprezy, jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie, kulturalnego 
zachowywania się.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.

10. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 
organizacją Rajdu Gęsiny 2019  nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne 
kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie spowodowane 
przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

11. Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest 
zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w rajdzie

12. Osoba nie spełniająca nakazów tego regulaminu będzie traktowana przez organizatora jako osoba postronna, 
nie biorąca udziału w rajdzie.
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