
 

 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO Z QUESTEM 

 

W ramach Projektu  pn. „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11-odcinek 

południowy wzdłuż Doliny Popradu” nr projektu PLSK.01.01.00-12-0109/17. 

 

1. Celem rajdu rowerowego z questem zwanego dalej „rajdem” jest: 

 

1) Promocja obszaru pogranicza polsko-słowackiego oraz rozwijanie współpracy polskich  

i słowackich JST dla aktywnej proporcji produktu turystycznego jakimi jest powstała trasa 

rowerowa EuroVelo 11 w rejonie Doliny Popradu 

 2) Popularyzacja powstałych szlaków rowerowych: 

• Stara Lubowla-Chmelnica dł. 1.9km; 

• Muszyna (od dzielnicy Folwark do stacji PKP dł. 3,28 km i dalej powiązanie  

z etapem I EV11); 

• Piwniczna (od zakończenia etapu I EV11 w Mniszku n. Popradem) przez Rytro  

do granicy ze Starym Sączem (dł. 13,5 km). 

3) Promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych na trasie powstałej  

     trasy rowerowej w ramach questu i mapki. 

 

2. Organizatorem rajdu jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój. 

3. Termin oraz miejsce rajdu: 14 sierpien2021r., godz. 10.00 - 14.00, teren „NAKŁO” Piwniczna-

Zdrój. 

4. Warunki uczestnictwa w rajdzie i grze terenowej: 

1) Rajd ma charakter otwarty; 

2) Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne, jednakże wymaga wcześniej rejestracji poprzez 

wysłanie wypełnionego zgłoszenia na biuro rajdu e-mail : z dopiskiem RAJD, do dnia 

13.08.2021r. do godz. 18.00, a w dniu Rajdu tj, 14.08.2021r. należy oddać podpisane 

oświadczenie uczestnika do pobrania na stronie www.piwniczna.pl lub w dniu Rajdu w biurze 

Rajdu; 

http://www.piwniczna.pl/


3) Ilość uczestników ograniczona-do 100 osób;  

4) Dzieci do lat 10  mogą brać  udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub prawnego 

opiekuna. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą być pod opieką osoby dorosłej lub 

przedstawić pisemna zgodę na udział w rajdzie, podpisaną przez rodzica bądź opiekuna 

prawnego (wzór do pobrania na stronie www.piwniczna.pl lub do odebrania w dniu Rajdu, 

przy zapisach w biurze rajdu); 

5) Organizator Rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu. 

6) Organizator na podstawie zgłoszeń sporządzi listę uczestników rajdu i wyłącznie uczestnicy 

wpisani na listę mogą wziąć udział w rajdzie.  

7) Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest posiadać sprawny technicznie rower, wyposażony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za 

niesprawny lub niewyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami rower uczestnika 

Rajdu. 

8) Jeżeli uczestnik Rajdu będzie potrzebował pomocy medycznej winien zgłosić ten fakt 

Organizatorowi. 

9) Po zakończeniu Rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym 

zakresie.  

10) Trasę należy pokonać w określonym limicie czasowym tj. do godziny 12.30. Osoby, które nie 

ukończą Rajdu do godz. 12.30 przestają być uczestnikami Rajdu. 

11) Zaleca się aby każdy uczestnik posiadał kask ochronny rowerowy umieszczony na głowie 

(dzieci obowiązkowo, za co odpowiada opiekun podpisujący oświadczenie), komplet 

podstawowy kluczy do roweru oraz stosowne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. 

 

5. Przebieg Rajdu z Questem: 

1) Uczestnicy  proszeni są o przybycie na miejsce Rajdu najpóźniej 30 min przed planowanym 

rozpoczęciem Rajdu tj. o godz. 10.00; 

2) Przed wyruszeniem Organizator rajdu rozda Uczestnikom Quest. 

3) Dotarcie do określonych miejsc będących bazami zgodnie z mapą i wykonanie zadań skutkuje 

rozwiązaniem Questu  

4) W Bazach na uczestników będą czekały tzw. zaliczenia.  

5) Na przebycie trasy uczestnik ma 90 minut . Po przekroczeniu w/w czasu Uczestnik zostaje 

zdyskwalifikowany. 

6) Po przybyciu na określoną w momencie startu metę należy oddać obsłudze mety wypełnioną 

kartę zadań pobraną w bazie. 

7) Po weryfikacji kart zadań i zaliczeniu czasów ogłoszone są wyniki. O klasyfikacji końcowej 

decyduje ilość punktów zdobytych podczas gry. 10 najlepszych wyników otrzyma nagrody. 

http://www.piwniczna.pl/


8) Wątpliwości i protesty powinny być zgłoszone przez Uczestnika Organizatorowi w czasie 15 

minut od ogłoszenia wyników. Po tym terminie protesty, wątpliwości nie będą rozpatrywane. 

9) Długość trasy ok. 1km 

 

6. Zasady zachowania uczestnika Rajdu: 

1) Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się 

decyzjom organizatora rajdu oraz służb porządkowych. 

2) Rajd nie jest wyścigiem, czas dojazdu Uczestników na metę w regulaminowym czasie 60 minut 

będzie miał drugorzędna rolę, znaczenie ma rozwiązanie gry terenowej. 

3) Kontrolowanie szybkości jazdy i hamowania przy zjazdach. 

4) Kulturalnego i sportowego zachowania. 

5) Przeprowadzanie manewrów na drodze z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego 

wykonania oraz odpowiednio wcześniej sygnalizowania go. 

6) Osoba niestosująca się do postanowień Regulaminu może zostać przez Organizatora 

wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.  

7) Ze względu na pandemię Covid-19, dla zachowania bezpieczeństwa swojego i innych zaleca 

się zachowanie odpowiedniego dystansu. 

 

7. Na trasie Rajdu zabrania się: 

1) Spożywania alkoholu i innych środków odurzających. 

2) Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych. 

3) Niszczenia przyrody. 

4) Używania otwartego ognia. 

5) Opuszczenia Rajdu bez powiadomienia Organizatora. 

 

8. Odpowiedzialność Organizatora: 

1) Udział w Rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, 

dzieci do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez 

zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje 

obowiązujące przepisy, niezależnie od warunków pogodowych na trasie. 

2) Uczestnicy ponoszą pełna odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas 

pokonywania trasy Rajdu. Za skutki naruszenia przepisów prawa Uczestnik odpowiada 

osobiście. 

3) Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie 

Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Organizatorzy nie biorą 

odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników Rajdu lub w których brali 



oni udział. 

4) Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez 

uczestników. 

5) Questing 

Na trasie rajdu znajduje się 5 miejsc  zaznaczonych na trasie mapie.  

6) Organizator przewiduje: 

a. Grę terenowa będącą częścią Rajdu 

b. Wodę mineralna 

9. Nagrody: 

1) Dla zwycięzców Rajdu Organizator przewiduje nagrody rzeczowe. Dla wszystkich 

uczestników pamiątkowe statuetki. 

 

10. Podsumowania  końcowe: 

1) Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków 

w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych 

Organizatora. 

2) Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją  niniejszego Regulaminu. 

3) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 

Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika  

od jego przestrzegania. 

 

11. Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku 

1) Administratorem danych osobowych w związku z Rajdem w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r.,poz.1781 ) jest Urząd Miejski 

w Piwnicznej -Zdroju 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Rynek 20 

2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika Rajdu. 

Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody 

na ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku z 

organizacją Rajdu i w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Rajdu.  

3) Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatna publikację ich 

wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach 

promocyjnych Organizatora. 

 

 

 


