
REGULAMIN 
RODZINNEGO RAJU ROWEROWEGO 

Organizator imprezy: 

URZĄD MIEJSKI W Wadowicach – Referat Obsługi Ruchu Turystycznego 

Cel imprezy: 

➢ Promocja Ziemi Wadowickiej oraz wzbudzanie wśród uczestników rajdu 
zainteresowania walorami kulturowymi i przyrodniczymi oraz przeszłością 
miasta papieskiego i jego okolic, co w przyszłości może zaowocować 
organizacją indywidualnych wycieczek do poznawanych miejsc. 

➢ Popularyzacja aktywnego wypoczynku na rowerach połączona z 
propagowaniem bezpiecznej jazdy na rowerze 

➢ Rekreacja i zabawa w terenie, propagowanie zdrowego stylu życia 
➢ Umacnianie więzi koleżeńskich pomiędzy uczestnikami rajdu 

Termin i trasa rajdu: 

➢ 29 sierpnia 2021 r. 
➢ Rozpoczęcie rajdu o godz. 9:30, Wadowice ul. Kościelna 4 
➢ Zakończenie rajdu około godz. 15:30 na Placu Jana Pawła II w Wadowicach 

Trasa: 

Wadowice (Plac Jana Pawła II, ul. Mickiewicza, ul. Batorego, ul. Łazówka) – 
Chocznia (Os. Patria, Stary Gościniec, ul. T. Kościuszki, ul. Drapówka, ul. Główna) - 
Kaczyna (Za Wodą, Buldonówka, Pasieka, Grzędzielówka) – Ponikiew (główna 
droga przez wieś) – Jaroszowice-Zbywaczówka (trasa rowerowa) – Wadowice 
(trasa rowerowa, ul. Błonie, ul. Lwowska, ul. Sienkiewicza, ul. Teatralna, ul. E. i K. 
Wojtyłów, ul. dr E. Wojtyły, Plac Jana Pawła II) 

Długość trasy: ok. 26,3 km 

Warunki uczestnictwa: 

➢ Zgłoszenie udziału w rajdzie przyjmowane będą do 25 sierpnia 2021 r. w 
biurze Informacji Turystycznej w Wadowicach (ul. Kościelna 4) 

➢ Każdy uczestnik startuje na własna odpowiedzialność (w przypadku osób 
nieletnich na odpowiedzialność prawnych opiekunów) 

➢ Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej 
przez nieletnich uczestników rajdu 

➢ Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne 

Uczestnicy rajdu są zobowiązani do: 

➢ Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania 
się decyzjom kierownictwa rajdu 

➢ Posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego 
dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i 
umiejętności poruszania się po drogach 

➢ Posiadanie sprawnego technicznie roweru 



➢ Uczestnikami rajdu mogą być rodziny oraz rowerzyści indywidualni, dzieci 
bez karty rowerowej startują pod opieką rodziców 

➢ Każda rodzina, zespół i rowerzyści indywidualni startują na własny rachunek, 
ryzyko i odpowiedzialność, osoby do lat 18-tu za zgodą rodziców lub 
prawnych opiekunów 

➢ Od następstwa nieszczęśliwych wypadków, organizator zapewnia 
ubezpieczenie 

➢ Przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 
zachowywana dystansu społecznego 

Organizatorzy zapewniają: 

➢ Przewodnika, który przybliża wiedzę na temat atrakcji znajdujących się na 
trasie 

➢ Poczęstunek – kiełbaski, napoje, pieczywo 
➢ Polisę Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
➢ Nagrody 
➢ Wśród wszystkich uczestników rajdu zostanie rozlosowana nagroda 

niespodzianka  
➢ Nagrody zostaną przyznane również dla najmłodszego uczestnika rajdu, 

który pokonał trasę rajdu samodzielnie i najstarszego uczestnika rajdu. 

Zabezpieczenie techniczno-organizacyjne: 

➢ Radiowóz policyjny 
➢ 2 Ratowników Medycznych pracujących czynnie w systemie państwowego 

ratownictwa medycznego, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem 
➢ Pracownicy Referatu Obsługi Ruchu Turystycznego Urzędu Miejskiego w 

Wadowicach 

Na rajd należy zabrać: 

➢ Napoje chłodzące oraz wyżywienie 
➢ Kask rowerowy lub inne nakrycie głowy 
➢ Płaszcz przeciwdeszczowy 


