
Regulamin Rodzinnego Rajdu Rowerowego  

z okazji 35-lecia Mazowieckiego Parku Krajobrazowego 

1. Rajd odbędzie się w dniu 04.06.2022 r.(sobota). 

2. Rajd organizowany jest przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych we 

współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Karczewie oraz Powiatem Otwockim. 

3. Cele rajdu: 

• Promocja walorów przyrodniczych i historycznych Mazowieckiego Parku 

Krajobrazowego  

• Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych 

• Popularyzacja turystyki rowerowej  

• Promowanie miejscowych szlaków turystycznych 

• Promowanie zdrowego stylu życia 

4. Start o godzinie 10:00 – Ośrodek edukacyjny „Baza Torfy”, ul. Torfy 2 w Karczewie  

5. Meta ok. godz.13.00 - Ośrodek edukacyjny „Baza Torfy”, ul. Torfy 2 w Karczewie 

6. Zgłoszenia na rajd są przyjmowane do dnia 01.06.2022 r. (środa) pod numer 

telefonu 22 779 26 94 wew. 106 lub e-mail: edu@parkiotwock.pl  (liczba uczestników 

ograniczona, max. 50 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń. 

7. Rajd odbywa się tylko po trasie wyznaczonej przez organizatora rajdu. Długość  

ok. 14 km. Załącznik nr 1 – trasa rajdu. 

8. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. 

9. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest akceptacja niniejszego regulaminu 

potwierdzona własnoręcznym podpisem na starcie rajdu.  

10. Osoba niepełnoletnia może brać udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.  

11. Uczestnik rajdu zobowiązany jest posiadać sprawny technicznie rower, 

preferowany rower górski lub trekkingowy. 

12. Każdy uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek 

prowadzącego rajd.  

13. Nie należy odłączać się od grupy i wyprzedzać prowadzącego rajd. 

14. W przypadku rezygnacji z rajdu lub chęci odłączenia się od grupy należy 

poinformować o tym organizatora. 
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15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu ani 

odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez 

uczestników rajdu. 

16. Zabrania się uczestnictwa w rajdzie po spożyciu alkoholu oraz zabrania się 

spożywania  alkoholu w trakcie rajdu. 

17. Należy przestrzegać zasad ruchu drogowego. 

18. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu organizator ma prawo 

wykluczyć uczestnika z rajdu. 

19. Wskazane jest zabranie na rajd: 

o kasku (czapki z daszkiem lub chustki) 

o kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej 

o okularów przeciwsłonecznych 

o rękawiczek rowerowych 

o zapasowej dętki do roweru 

o wody do picia 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w przypadku 

wystąpienia ekstremalnych zjawisk przyrodniczych. 

21. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach 

promujących rajd. 

22. Więcej informacji u organizatora imprezy pod nr telefonu 22 779 26 94 wew. 106. 


