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RAJD ROWEROWY 
NAROLSKA MAJÓWKA NA ROWERZE 

1 maja 2022 r. 
REGULAMIN

1.  Termin: 1 maja 2022 r.

• Rejestracja uczestników w dniu Rajdu rozpocznie się od godz. 8.00 na placu przed Urzędem Miasta 
i Gminy Narol w Narolu, przy ul. Rynek 1.

• Start Rajdu nastąpi w dniu 1 maja 2022 r. o godz. 9.00 z placu przed Urzędem Miasta i Gminy Narol 
w Narolu, przy ul. Rynek 1.

• Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

2. Miejsce Rajdu:

Rejestracja i start Rajdu odbędzie się na placu przed Urzędem Miasta i Gminy Narol w Narolu, przy 
ul. Rynek 1, zakończenie zaś na Stadionie Miejskim w Narolu, ul. Sportowa.

3. Organizator:

• Gminny Ośrodek Kultury w Narolu.

Współorganizatorzy:
• Urząd Miasta i Gminy w Narolu.

4. Instytucje współpracujące:

• Jednostki OSP z gminy Narol

5. Cel Rajdu:

• popularyzacja turystyki rowerowej jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,
• propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,
• promocja atrakcji turystycznych gminy Narol,
• promocja turystycznych szlaków rowerowych i pieszych gminy Narol
• promocja Gminy Narol,
• integracja społeczności lokalnych i turystów,
• promocja Roztocza.

6. Program Rajdu:

8.00 – 8.40  – rejestracja uczestników Rajdu,
9.00 – start Rajdu,
16.00 – zakończenie Rajdu.
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7. Trasa:

Dystans: około 28 km.
Trasa Rajdu wiedzie z placu pod Urzędem Miasta i Gminy Narol w Narolu przez miejscowości: Lipsko, 
Jędrzejówka, Dębiny, Huta Złomy, Łówcza, Płazów, źródła rzeki Różanki, Narol  do Stadionu Miejskiego 
w Narolu. Trasa rajdu wiedzie drogami asfaltowymi z wyjątkiem odcinka Płazów – źródła rzeki Różanki – 
droga leśna, miejscami piaszczysta.

Organizator zastrzega sobie możliwość niewielkiej modyfikacji trasy ze względu na aktualne warunki 
pogodowe.

8. Maksymalna liczba uczestników: 200 osób

9. Zgłoszenia oraz informacje organizacyjne dla uczestników Rajdu:

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać około 28 
kilometrową trasę Rajdu.

2. Formalnym warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zgłoszenie udziału, wpisanie się na listę 
uczestników, co umożliwi wystawienie polisy ubezpieczeniowej (NW).

3. Zgłoszenia udziału w Rajdzie przyjmowane będą do dnia 27 kwietnia 2022 r. 

4. Zgłoszenia należy dokonywać pod numerem tel. 662 118 799.

5. Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu dostępne są pod numerem telefonu: 662 118 799 oraz 
na stronie facebook Gminny Ośrodek Kultury w Narolu.

6. Uczestnictwo (przybycie na Rajd) należy potwierdzić osobiście w dniu 1 maja 2022 r. 
do godz. 8.40 w Biurze Rajdu.

7. Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu do Rajdu decyduje kolejność zgłoszeń.

8. W przypadku zgłoszenia się 200 uczestników – lista zostanie zamknięta przed upływem terminu, 
tj. przed 27 kwietnia 2022 r.

9. Zgłoszenie się do udziału w Rajdzie w dniu 1 maja 2022 r. do godz. 8.40 jest równoznaczne 
z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu Rajdu i zobowiązaniem do przestrzegania jego 
postanowień.

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW RAJDU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
DROGOWEGO:
Rajd odbywać się będzie w kolumnie skrajem prawej strony jezdni przy ograniczonym ruchu drogowym, 
jednak uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego 
uczestnicy Rajdu zobowiązani są  do:

1. Poruszania się z prawej strony jezdni i podczas jazdy zachować szczególną ostrożność.



3 z 4

2. Jazdy w kolumnie z przestrzeganiem obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

3. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości 
prowadzącego kolumnę i innych uczestników Rajdu, przy zachowaniu ostrożności i bezpiecznego 
odstepu, należy jechać równo, spokojnie w szyku.

4. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość 
przez hamowanie.

5. Zabrania się:

a. jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,

b. czepiania się pojazdów,

c. jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni obok 
innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu oraz nie zagraża 
bezpieczeństwu ruchu drogowego.

d. wyprzedzania prowadzącego kolumnę rowerową Rajdu.

6. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie jest zabronione.

7. Każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego 
jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

8. Podczas postoju nie tarasować drogi. W przypadku awarii roweru należy zjechać na pobocze 
i zasygnalizować służbom porządkowym poprzez podniesienie ręki.

9. Uczestnik Rajdu jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo 
podporządkowania się decyzjom organizatorów Rajdu, Służby Porządkowej oraz poleceniom 
funkcjonariuszy Policji.

10.  W przypadku wycofania się z uczestnictwa w Rajdzie należy ten fakt zgłosić do Koordynatora 
Rajdu.

11. Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu powoduje wykluczenie z Rajdu.

NA RAJD PROSIMY ZABRAĆ, CO NAJMNIEJ:
Napoje, kask rowerowy lub inne nakrycie głowy, płaszcz przeciwdeszczowy, rower – najlepiej górski lub 
trekkingowy.
Rower powinien być sprawny technicznie i wyposażony zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu 
drogowym.

PODCZAS RAJDU OBOWIĄZUJE ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU I ŚRODKÓW 
ODURZAJĄCYCH
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10. Organizatorzy zapewniają:

1. Opiekę w trakcie przejazdu.

2. Pomoc medyczną.

3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Serwis techniczny.

5. Posiłek regeneracyjny i napoje na trasie Rajdu 1 maja 2022 r.

11. Obowiązki uczestników Rajdu:

1. Potwierdzenie przybycia (uczestnictwa) w Rajdzie.

2. Zapoznanie się i zaakceptowanie zapisów niniejszego Regulaminu.

3. Podporządkowanie się poleceniom organizatorów Rajdu i kierownikom poszczególnych grup.

4. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

5. Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska i przeciwpożarowych.

6. Odpowiedzialność za udział w Rajdzie młodzieży do 18 roku życia ponoszą opiekunowie, 
z którymi zgłosili się do udziału w Rajdzie.

12. Obsługa Rajdu:

1. Koordynatorzy Rajdu: Krzysztof Świętojański.

2. Prowadzenie grupy rowerowej: Robert Gmiterek, Burmistrz Miasta i Gminy Narol.

13. Postanowienia końcowe

Regulamin rajdu dostępny jest na stronie www.gok.narol.pl

Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub 
uczestnictwem uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Kontakt z Organizatorem:
Gminny Ośrodek Kultury w Narolu
gok@narol.pl
tel. 662 118 799


