
 

 

REGULAMIN SZTAFETY ROWEROWEJ 

 

Organizator: Stowarzyszenie Aktywni Społecznie z Czerwionki-Leszczyn 

I – Informacje ogólne. 

1. Sztafeta rowerowa odbędzie się w dniu 25 czerwca 2022 roku na terenie Gminy  

i Miasta Czerwionka-Leszczyny.  

2. Start sztafety rozpocznie się o godz. 9.00 sprzed Zameczku w Leszczynach ul. Księdza Adolfa 

Pojdy 35. Meta sztafety rowerowej również zlokalizowana będzie na Zameczku, a szacowany 

czas przejazdu na trasie mającej ok. 60 kilometrów to ok. od 5 do 6 godzin (z postojami na 

odpoczynek).   

3. Do sztafety rowerowej przejeżdżającej wszystkie dzielnice i sołectwa Czerwionki-Leszczyn 

można dołączyć w dowolnym momencie i miejscu zlokalizowanym  

na trasie sztafety, zaznaczonym na mapie przejazdu, stanowiącej załącznik  

do Regulaminu.    

4. Sztafeta rowerowa jest realizowana w ramach zadania publicznego pod nazwą  „Sztafeta 

rowerowa na 60-lecie Czerwionki-Leszczyn”, realizowanego przez stowarzyszenie Aktywni 

Społecznie i finansowanego ze środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

5. Celem sztafety rowerowej jest promocja i rozwój turystyki rowerowej na terenie Gminy  

i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz integracja mieszkańców gminy. 

6. Dla uczestników sztafety rowerowej, którzy przejadą cały dystans ok. 60 kilometrów oraz 

części osób, które pokonają znaczną część trasy, przewidziano na mecie posiłek - kiełbasa  

z grilla + woda.    

 

II – Warunki uczestnictwa w sztafecie rowerowej. 

1. W sztafecie rowerowej mogą brać udział wszystkie osoby chcące aktywnie spędzić czas 

wolny, pod warunkiem zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

2. Zgłoszenia do udziału w sztafecie można dokonać w dniu wydarzenia na miejscu,  

tj.  25 czerwca br. od godz. 8.15 do godz. 8.50 lub przed tym terminem na adres emailowy: 

wioleta.grzybek@aktywnispolecznie.com w postaci przesłania danych: imię, nazwisko, wiek, 

miejscowość (do dnia 24 czerwca 2022 roku do godziny 12.00). 

3. Zgłoszenie się do udziału w sztafecie rowerowej jest równoznaczne z zapoznaniem się  

i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych 

osobowych oraz wizerunku w celach promocyjnych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem  

o ochronie danych osobowych (RODO). Uczestnicy sztafety rowerowej podpisują listę 

obecności dostępną u Organizatora przed rozpoczęciem sztafety lub po przyjechaniu na metę 

na leszczyński Zameczek (dotyczy uczestników, którzy dołącza w trakcie trwania sztafety  

w innych miejscach na trasie). 

4. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. Regulamin jest 

dostępny na profilu FB stowarzyszenie:  https://www.facebook.com/ASyCL 

5. Warunkiem uczestnictwa w sztafecie rowerowej jest również  podporządkowanie się 

decyzjom przewodników sztafety, którzy będą prowadzić całą sztafetę ze wszystkimi jej 

uczestnikami. 
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6. Udział w sztafecie rowerowej jest bezpłatny, a prawo startu w sztafecie mają osoby, których 

stan zdrowia pozwala im na udział. 

7. W sztafecie rowerowej mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które 

muszą posiadać (do wglądu Organizatora sztafety) pisemną zgodę rodziców/opiekunów 

prawnych na udział w sztafecie rowerowej. Osoby poniżej 15. roku życia mogą wziąć udział  

w sztafecie rowerowej jedynie pod opieką rodzica/opiekuna. 

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie sztafety 

rowerowej, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

9. Udział w sztafecie rowerowej jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas sztafety rowerowej i za 

szkody wyrządzone przez uczestników. 

11. Sztafeta rowerowa będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy 

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

uczestnicy sztafety zobowiązani są do: 

a. przestrzegania Regulaminu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom 

przewodników sztafety, 

b. ze względu na rekreacyjny charakter sztafety rowerowej nie dopuszcza się 

współzawodnictwa sportowego na trasie, 

c. osoby, które będą brały udział w przejechaniu sztafety rowerowej zobowiązane są  

do posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz kasku ochronnego, 

d. uczestnicy sztafety mogą ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

12. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora. 

 

 

  

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

 


