
Regulamin Grupy Turystyki Rowerowej „Wrześnianie”  
                                          przy  Browarze Fortuna

1. Organizatorem Rajdów jest  Grupa Turystyki Rowerowej „Wrześnianie”  przy Browarze 
Fortuna.

GTR „Wrześnianie” przewiduje możliwość wspólnej organizacji Rajdu z innymi podmiotami, 
w tym innymi organizacjami, firmami bądź osobami fizycznymi.
2. Do opracowania trasy Rajdu i jego prowadzenia GTR ”Wrześnianie”  wyznacza 

każdorazowo prowadzącego (Komandora  Rajdu).
3. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zapoznanie się z Regulaminem Rajdu i 

potwierdzenie własnoręcznym podpisem na liście obecności zobowiązania się do 
przestrzegania Regulaminu Rajdu.

4. Prawo startu w Rajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na 

siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Równocześnie osoby 
niepełnoletnie powinny posiadać pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego ma 
udział w Rajdzie oraz dokument uprawniający do poruszania się rowerem po drogach 
publicznych.

6. Uczestnicy Rajdu biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ryzyko. 
Organizator nie ubezpiecza uczestników, mogą oni ubezpieczać się indywidualnie.

7. W razie złych warunków pogodowych (silny wiatr, intensywny deszcz i śnieg, duży mróz, 
lód na drodze itp.) Rajd może zostać odwołany. Osoby zainteresowane Rajdem powinny 
skontaktować się z prowadzącym na godzinę przed startem i sprawdzić czy ruszamy w 
trasę.

8. Informacja o Rajdzie umieszczona na stronie grupy powinna zawierać:
 godzinę startu,
 przebieg trasy,
 kilometraż,
 tempo jazdy (rekreacyjne).

9. Na starcie Rajdu prowadzący:
 informuje uczestników o zasadach uczestnictwa,
 sporządza listę uczestników Rajdu,
 przekazuje numer telefonu kontaktowego, można się z nim komunikować w razie 

potrzeby (nienadążanie za resztę, awaria sprzętu, zgubienie czy wypadek, itp.), 
prowadzący podejmuje wówczas odpowiednie działanie.

10. Prowadzący Rajd jest zobowiązany do:
 prowadzenia Rajdu zgodnie z wcześniej podaną informacją,
 prowadzenia Rajdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 posiadania podstawowych środków opatrunkowych,

11. Każdy uczestnik Rajdu jest zobowiązany do:
 punktualnego przybycia na miejsce startu,
 posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (oświetlenie, hamulce, itp.),
 posiadania dokumentu tożsamości, przestrzegania przepisów o ruchu 

drogowym, przepisów o ochronie przyrody i przepisów przeciw pożarowych na 
terenach leśnych i innych,

 stosowania się do wskazówek prowadzącego,
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 poinformowania prowadzącego o rezygnacji z Rajdu lub odłączenia się od grupy,
 pomocy innym uczestnikom Rajdu w przypadku awarii lub wypadku,
 niewyprzedzania prowadzącego Rajd bez jego zgody, wyjątek stanowi krótkie 

wyprzedzenie w celu sfotografowania lub sfilmowania czoła Rajdu.
12. Cele Rajdu:

 popularyzacja roweru, jako zdrowego środka lokomocji,
 popularyzacja turystyki rowerowej,
 popularyzacja krajoznawstwa i ochrony środowiska,
 poznanie tras rowerowych oraz terenów zielonych w regionie i w okolicy

13. Zabrania się uczestnictwa w Rajdzie po spożyciu alkoholu oraz środków 
odurzających oraz zabrania się spożywania alkoholu i zażywania środków 
odurzających w trakcie Rajdu.

14. W przypadku naruszenia zasad regulaminu prowadzący ma prawo wykluczyć uczestnika 
z Rajdu bez prawa zwrotu kosztów uczestnictwa.

15. Członkowie Grupy Turystyki Rowerowej "Wrześnianie" są zobowiązani zwracać uwagę 
na przestrzeganie regulaminu przez pozostałych uczestników Rajdu.

16. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody 
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu 
rajdu.

17.Wskazane jest zabranie na Rajd:
 kasku,
 pełnego oświetlenia roweru,
 kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej.

18.W trakcie Rajdu jego organizatorzy, uczestnicy i media wykonują filmy i zdjęcia grupowe 
uczestników do celów kronikarskich. Materiały te mogą zostać opublikowane z lub bez 
udziału GTR „Wrześnianie”  (np. przez obecne na Rajdzie media). Uczestnictwo w 
Rajdzie oznacza zgodę na publikację wizerunku uczestnika na zdjęciach lub filmach 
grupowych.

19. Uczestnictwo w rajdzie oznacza akceptację Regulaminu Rajdu.
20. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do prowadzącego (Komandora 

Rajdu)

Prezes Browaru Fortuna                                                 Prezes GTR „Wrześnianie” 

             Krzysztof Panek                                                                Mieczysław Koczorowski 
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