
REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO Z OKAZJI OBCHODÓW 100 LAT ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI 

„Piękna nasza Polska cała. Poznajmy piękno najbliższej okolicy" –  

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły 

 

TERMIN: wrzesień 2018 r. (zostanie podany do 10 IX 2018) 

TRASA: sprzed szkoły w dół do końca ulicy Mikołaja Adamka→ w lewo ulicą równoległą do ulicy Chorzowskiej→ 

w prawo pod most na ulicy Krzyżowej→ ulicą Krzyżową do Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły. 

Poruszanie się ścieżkami Zespołu, postój w pobliżu przystani, organizacja wyścigu rowerowego na krótkim dystansie, 

organizacja rowerowego toru przeszkód (każdy uczestnik wybiera sobie jedną lub obie konkurencje); przewidziano 

drobne nagrody – słodkości (wręczane po powrocie do szkoły). Powrót do szkoły tą samą trasą. 

OPIEKUNOWIE: nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 28 w Bytomiu 

UCZESTNICY: uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 28 w Bytomiu, którzy ukończyli 12 lat, posiadają 

ważną kartę rowerową oraz spełniają niżej wymienione warunki 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE: rower dostosowany do wzrostu uczestnika, wyposażony w co najmniej jeden 

skutecznie działający hamulec, sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku, odblask/światło białe lub żółte z przodu, 

odblask/światło czerwone (nie w kształcie trójkąta) z tyłu, dobrze napompowane opony 

EKWIPUNEK: uczestnik powinien posiadać wygodny stój dostosowany do warunków pogodowych, obuwie 

sportowe, które nie może zsuwać się ze stopy; uczestnik może posiadać elementy odblaskowe nie tylko na rowerze, 

ale też na ubraniu, może też posiadać kask rowerowy (o kasku decyduje rodzic – będzie to uwzględnione w pisemnej 

zgodzie na wyjazd). W plecaku lub torbie rowerowej (która nie może przeszkadzać w czasie jazdy) uczestnik zabiera 

prowiant oraz wodę. Apteczkę pierwszej pomocy posiadają opiekunowie. 

POZOSTAŁE WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• udział w imprezie zobowiązuje do bezwzględnego przestrzegania zasad ustalonych przez 

organizatorów-opiekunów, 

• uczestnik powinien zgłosić chęć uczestnictwa i odebrać od organizatorów pisemną zgodę na wyjazd 

minimum 5 dni przed rajdem, 

• uczestnik musi oddać podpisaną zgodę rodzica/opiekuna prawnego minimum 2 dni przed rajdem, 

• dzień przed rajdem można sprawdzić sprzęt w obecności jednego z organizatorów, 

• brak odpowiedniego sprzętu, obuwia lub ubioru w dniu imprezy wiąże się ze skreśleniem z listy 

uczestników* 

Za uszkodzenie roweru przez uczestnika w czasie trwania imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 

W przypadku złych warunków pogodowych (deszcz, silny porywisty wiatr) organizatorzy zastrzegają sobie możliwość 

przełożenia imprezy na inny termin*. 

Liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

* W takim przypadku uczestnik/uczestnicy wracają do domów i przychodzą do szkoły zgodnie z planem na kolejną 

godzinę lekcyjną. 

 

 

OPRACOWANIE: organizatorzy - Katarzyna Kaczyńska, Mariola Mieszko 


