
REGULAMIN  RAJDU  ROWEROWEGO
PIEKARY ŚLĄSKIE - ŚWIĘTOCHŁOWICE

Z OKAZJI „ 70-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH” 

I. CEL

1. Uczczenie 70 – lecia nadania praw miejskich dla Piekar Śląskich oraz Świętochłowic.

2. Promocja Miast Piekar Ślaskich oraz  Świętochłowic

3. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.

4. Popularyzacja jazdy na rowerze jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

II. ORGANIZATORZY 

1. Gmina Piekary Śląskie

2. Gmina Świętochłowice

3. Muzeum Powstań Śląskich Świętochłowice

4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Piekary Śląskie 

5. Ośrodek Sportu i Rekreacji Skałka Świętochłowice

                                                    

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Impreza odbędzie się w dniu 24 września 2017r. (niedziela) 

2. START przejazdu rowerzystów o godz. 1000 – spod Kopca Wyzwolenia. 

3. META - Muzeum Powstań Śląskich godz. 1130 – Świętochłowice , gdzie nastąpi zakończenie 

rajdu.

IV. TRASA BIEGU 

1.    Bieg sztafetowy przeprowadzony zostanie ulicami

Piekary Ślaskie:

ul. Do Kopca Wyzwolenia 

ul. Jana Pawła II 

ul. Bytomska

ul. Wyszyńskiego 

ul. Oświęcimska 

ul. Partyzantów 

ul. Bednorza 



ul. Frenzla 

ul. Kosynierów 

Chorzów:

ul. Kluczborska 

ul. Główna 

ul. Rębaczy 

ul. Legnicka 

ul. Stacyjna 

ul. Stabika

ul. Krzyżowa 

ul. Łagiewnicka                                           

ul. Św. Wojciecha

ul. Mariańska

ul. Wincentego Janasa

ul. Opolska

Świętochłowice:

ul. Ślęzan

ul. Bytomska

ul. Bytomska OSiR Skałka

al. Parkowa

ul. Szkolna 

ul. Wyzwolenia

deptak przy Rawie

ul. Żołnierska

ul. Katowicka Urząd Miejski 

ul. Katowicka

ul. Wojska Polskiego Wieże KWK Polska

ul. Wojska Polskiego

ul. Katowicka

ul. Wiktora Polaka Muzeum Powstań Śląskich



V.  ZASADY  UCZESTNICTWA

Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby uprawnione do poruszania się w ruch 

drogowym. 

 Warunkiem  jest ukończenie 16 roku życia.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

Udział w imprezie jest bezpłatny.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie rajdu oraz za szkody 

wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizowanych za-

wodów oraz rozpowszechnienie swojego wizerunku na informacyjnych materiałach filmowych 

oraz zdjęciowych. 

Uczestnicy są objęci standardową polisą NNW uczestników imprezy rekreacyjnej. 

Organizatorzy  nie ponoszą dodatkowej odpowiedzialności od następstw nieszczęśliwych    

       wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej.

Każdy z  uczestników zobowiązany jest  do wypełnienie  oświadczenie  o udziale  na  własną  

odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie.

Powrót uczestników po zakończeniu Rajdu Rowerowego indywidualnie, we własnym zakresie. 

Uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.

VI. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia zawodników przyjmowane są 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 41-943 Piekary Śląskie 

ul. Olimpijska 3, tel. 32 768 10 10 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Skałka 41-600 Świętochłowice

ul. Bytomska 40, tel. 32 2455 900, 32 2452 281 

W dniu imprezy przed rozpoczęciem na Kopcu Wyzwolenia w Piekarach Śląskich



VII.  Organizacja grupy i sposób przemieszczania

Przejazd zwartej grupy zgodnie z przebiegiem trasy.

 Uczestnicy przemieszczają się w jednej kolumnie pod eskortą Policji, ulicami miasta zajmując 

jeden, prawy pas jezdni, trasą wyznaczoną przez organizatora.

Kolumna porusza się w tempie ok. 15 km/h.

VIII.  Sprawy porządkowe i zabezpieczenie przebiegu:

 1. Rowery uczestników muszą być sprawne technicznie, wyposażone  w przednie i tylne 

oświetlenie oraz co najmniej jeden skuteczny hamulec.

2. Należy stosować się do poleceń służby porządkowej oraz Policji.

 3. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się chodnikiem.

4. Obowiązuje zakaz jazdy na jednym kole, skakania oraz wyprzedania czoła  peletonu.

5. Podczas przejazdu należy bezwzględnie przestrzegać przepisów  Prawa o ruchu drogowym

6. Nie ścigać się. Zachować ostrożność.

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego ustępowania  pierwszeństwa pojazdom 

uprzywilejowanym poprzez przesunięcie się na skrajny prawy pas ruchu bądź sprowadzenie 

rowerów na chodnik

8. Wszelkie awarie i przypadki losowe należy zgłaszać osobom porządkowym.

9. Całkowity zakaz jazdy pod wpływem alkoholu i spożywania pod czas przejazdu.

10. Kolumnę dodatkowo zabezpieczają ubrane w kolorowe koszulki osoby  funkcyjne, 

odpowiedzialne za utrzymanie zwartego szyku grupy.

11. Za przebieg imprezy 

z ramienia MOSiR Piekary ŚL. odpowiedzialny jest  Adrian  Szastok  603 137 290

z ramienia OSiR Skałka Świętochłowice odpowiedzialny jest Grzegorz Gabor - tel. 32 2455 900 

IX. Uwagi końcowe

1. Uczestnik przejazdu ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne
do przepisów Kodeksu cywilnego .

2.  Uczestnicy  mają  obowiązek  stosowania  się  do  poleceń  Policji  i  służb  porządkowych
zabezpieczających trasę przejazdu.

3. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia
na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.

4.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wypadki  mające  miejsce  na  trasie  przejazdu,
wynikające z winy uczestników.

5. Sprawy wynikłe w czasie trwania imprezy, a nieujęte w regulaminie rozstrzyga upoważniony      

przedstawiciel organizatora.    


