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Regulamin  
Literacki Rajd Rowerowy dla Dużych i Małych 

 
 

I. Cel rajdu : 
 

1. Zachęcenie mieszkańców do korzystania z roweru jako taniego, efektywnego, bezpiecznego  
i przyjaznego środowisku środka transportu. 

2. Wywołanie pozytywnych skojarzeń i zachowań dotyczących zrównoważonego transportu. 
3. Wzrost świadomości społeczeństwa dotyczącej znaczenia różnorodnych form aktywności 

fizycznej dla zdrowego funkcjonowania człowieka.  
4. Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy Łubowo.  
5. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.  
6. Promocja Gminy Łubowo oraz Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury Gminy Łubowo.  
7. Rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych. 
8. Integracja międzypokoleniowa. 
9. Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska. 
10. Podniesienie stanu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz bezpiecznym 

oznakowaniu. 
11. Promocja czytelnictwa.  

 
II. Organizatorzy Rajdu: 

 
Organizatorem Literackiego Rajdu Rowerowego dla Dużych i Małych jest Biblioteka Publiczna  
i Centrum Kultury Gminy Łubowo (BPiCK Gminy Łubowo), Łubowo 13F 62-260 Łubowo  
(zwana dalej Organizatorem). 

 

III. Termin i miejsce: 
 

Literacki Rajd Rowerowy dla Dużych i Małych odbędzie się 8 sierpnia 2021r. Uczestnicy startują 

w czterech grupach z Lednogóry (parking przy Orliku), Fałkowa (parking przy SP w Fałkowie) lub 

Wierzyc (przy sklepie pani Lucyny), Łubowa (parking przy BPiCK Gminy Łubowo) i Owieczek 

(parking przy SP w Owieczkach). Grupy spotkają się pod świetlicą wiejską w Dziekanowicach w 

okolicach godz. 12:15. Koniec rajdu w Łubowie, na placu przed BPiCK Gminy Łubowo  

i SP w Łubowie. 
 
IV. Trasa rajdu 
 

 Grupa błękitna Lednogóra (start Orlik) - dookoła Jeziora Lednickiego – Dziekanowice – Łubowo  
 Grupa czerwona Wierzyce (start sklep p. Lucyny) / Fałkowo (start SP) -  Dziekanowice - Łubowo 
 Grupa zielona Łubowo (start BPiCK)  – Żydówko – Dziekanowice – Łubowo 
 Grupa żółta Owieczki (start SP)– Rzegnowo – Żydówko – Dziekanowice - Łubowo 
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V. Uczestnictwo: 
 

1. W Rajdzie prawo startu mają mieszkańcy Gminy Łubowo z zachowaniem zasad  
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602).  

2. Limit osób wynosi 100 uczestników.  
3. Wszyscy uczestnicy rajdu muszą zostać zweryfikowani w punkcie startu.  
4. Uczestników rajdu rowerowych obowiązują przepisy ruchu drogowego. 

 
5. Za uczestników poniżej 16 roku życia odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni  

lub wyznaczeni przez nich opiekunowie.  
6. Każdy uczestnik rajdu oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych. 

 
7. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z 

przepisami Kodeksu Drogowego oraz niezbędnych części do drobnych awarii.  
8. Uczestnictwo w Rajdzie jest darmowe. 

 
9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju dopasowanego 

do panujących warunków atmosferycznych oraz kasku rowerowego. 

 

VI. Zgłoszenia 
 

1. Zgłoszenia przyjmowane są przez BPiCK Gminy Łubowo. 
 

2. Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora w terminie do 

dnia 8 lipca 2021r. do godziny 16:00 (lub do wcześniejszego osiągnięcia limitu 

uczestników wynoszącego 100 uczestników) i przez wysłanie skanu lub zdjęcia 

wypełnionej karty zgłoszenia na adres projekty.lubowo@gmail.com 
 

3. Rajd jest bezpłatny 
 

4. Organizator dopuszcza możliwość wpisania się na listę uczestników po upłynięciu 
terminu zapisów, o ile nie został przekroczony limit osób. Wówczas uczestnik nie 
zostanie ubezpieczony przez Organizatora 

 
5. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę 

rodziców lub opiekuna prawnego na udział w Rajdzie. 
 

6. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica 
lub opiekuna. 
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VII. Zasady zachowania uczestników Rajdu. 
 

1. Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą 

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

Rajdu zobowiązani są do:  
a. Przestrzegania Regulaminu Rajdów. 

 
b. Podporządkowania się decyzjom Organizatora Rajdów oraz poleceniom osób 

prowadzącym grupy rowerowe. 
 

c. Zachowania charakteru rekreacyjnego Rajdów i nieorganizowania współzawodnictwa 
sportowego, w tym wyścigów. 

 
d. Jazdy równym tempem dostosowanym do prędkości innych uczestników przy zachowaniu 

maksymalnej ostrożności.  
e. W czasie trwania całej imprezy bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu i innych 

środków odurzających. 
 

f. Zachowania czystości na trasie Rajdu oraz miejsc przyległych. 
 

g. Jazdy w wyznaczonej kolumnie. Na trasie obowiązuje zakaz zbaczania z trasy Rajdu bez 
zgody prowadzącego grupę. 

 

 
VIII. Przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku: 
 

1. Zgłoszenie formularza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Rajdu i 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnienie wizerunku i 

wypowiedzi związanych z organizacją Rajdu. 
 

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie 

danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. jest Biblioteka Publiczna i Centrum 

Kultury Gminy Łubowo, Łubowo 13F, 62-260 Łubowo, e-mail: biblioteka@lubowo.pl, 

tel.: 61/427-59-34 (zwany dalej „Administratorem”). 
 

3. Przekazanie Organizatorowi przez zawodnika danych osobowych oraz zgody na 

wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w 

imprezie. 
 

4. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez 

uczestników, dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Administrator zapewnia uczestnikom realizację uprawnień 

wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. 
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IX. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie 
Rajdów, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

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

wyrządzone przez uczestników. 
 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy i godziny rajdu. 
 

4. Organizator zapewnia obecność ratowników medycznych w punkcie na trasie przejazdu 
oraz szybki dojazd do miejsca wypadku. 

 
5. Przed wyruszeniem na trasę opiekun grupy omówi przejazd z uwzględnieniem miejsc 

niebezpiecznych i stwarzających zagrożenie dla uczestników. 
 

6. Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 
 

7. Organizator zapewnia napoje oraz posiłek regeneracyjny dla każdego uczestnika na 
mecie rajdu. 
 

8. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia 
prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub 
szkody związanej z Rajdem. 


