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ZARZĄDZENIE NR BBM.00507l532015 
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 10 września 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu II Rajdu Rowerowego na Orientację 
„Na jesiennym szlaku" 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 594)' zarządza się. co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin II Rajdu Rowerowego na Orientację „Na jesiennym 
szlaku" stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji 
i Pozyskiwania Funduszy. 

§ 3. I . Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 
Sulejówek. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

' Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 
i 1072. 



Załącznik do Zarządzenia nr BBM.OOSO.t̂ Z.ZOlS 
Burmistrza Miasta Sulejówek 

z dnia 10 września 2015 r. 

Regulamin II Rajdu Rowerowego na Orientację „Na jesiennym szlaku" 

Sulejówek 2015 r. 

§ 1 

Organizatorem Rajdu jest Miasto Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek, tel. 22 76 06 230 

§ 2 

1. Rajd jest imprezą turystyczno-sportową, której uczestnik ma za zadanie potwierdzić w określonym 
limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych oraz wykonać zadania. 

2. Cele szczegółowe Rajdu: 
1) zapoznanie mieszkańców ze specyfiką funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta Sulejówek 

oraz instytucji oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, 
2) pokazanie ciekawostek historycznych i przyrodniczych Sulejówka, 
3) promocja aktywnego wypoczynku, 
4) doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą, 
5) dobra zabawa i integracja środowiska rowerzystów. 

§ 3 

1. Rajd odbędzie się w dniu 4 października 2015 r. (niedziela). 
2. Odprawa startowa rozpocznie się o godzinie 11.00 na terenie przy stadionie miejskim wejście od 

ul. Reymonta. 
3. Start Rajdu: godz. 12.00, teren przy stadionie miejskim wejście od ul. Reymonta. 
4. Zakończenie Rajdu: godz. 15.00, teren przy stadionie miejskim wejście od ul. Reymonta. 
5. Trasa Rajdu prowadzi po drogach asfaltowych i gruntowych na terenie Miasta Sulejówek. 
6. Trasa Rajdu została tak pomyślana, żeby wszyscy rowerzyści bez względu na wiek mieli możliwość ją 

pokonać. 
7. Trasa jest wyznaczona za pomocą punktów kontrolnych (PK), które należy odnaleźć w terenie przy 

pomocy mapy, 
8. Punkty kontrolne (PK) mogą mieć Jedną z dwóch postaci: 

1) biało-czerwonego znaku (lampionu) o wymiarze kartki A4, opisanego na białym polu kodem oraz 
wyposażonego w przyrząd do potwierdzania - środek do pisania lub perforator, 

2) stałego obiektu terenowego nieoznaczonego lampionem. 
9. Postać punktu kontrolnego (PK) będzie opisana na mapie. 
10. Każdy punkt kontrolny będzie ustawiony w miejscu charakterystycznym, przy czym miejsce to będzie 

można jednoznacznie zlokalizować na mapie I w terenie. 
11. Punkt kontrolny (PK) może także nie być naniesiony na mapę. Informacja o takim punkcie może pojawić 

się w miejscu wskazanym na mapie bądź w którymś z punktów kontrolnych. 
12. Na wybranych punktach kontrolnych (PK) mogą znajdować się do wykonania zadania orientacyjne, 

krajoznawcze, intelektualne, sportowe lub zręcznościowe. 

§ 4 

1. Udział w Rajdzie jest bezpłatny. 
2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, nie odpowiada także 

za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu wobec osób trzecich, jak również doznane od tych osób. 
3. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez 

uczestników Rajdu. 



4. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za rzeczy zaginione, szkody osobowe, rzeczowe 
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie. 

5. Osoba niepełnoletnia nieposiadająca karty rowerowej może startować tylko pod opieką rodzica/ 
prawnego opiekuna lub innej osoby dorosłej za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego, 

6. Osoba niepełnoletnia, posiadająca kartę rowerową może startować samodzielnie, pod warunkiem 
posiadania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

7. Każdy z uczestników Rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Za bezpieczeństwo 
uczestników niepełnoletnich całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice /prawni opiekunowie. 

8. Organizator nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami Rajdu. 
9. W Rajdzie mogą brać udział osoby, które dokonają zgłoszenia na przygotowanej przez Organizatora 

karcie zgłoszenia. 
10. Zgłoszenia uczestnictwa w Rajdzie przyjmowane będą w terminie od 10 września do 25 września 2015 r. 

do godziny 15.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55 lub pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: arosa(S)umsulejowek.pl 

11. Jeżeli zgłoszenie wystane zostanie pocztą e-mail, oryginał musi dotrzeć do Organizatora najpóźniej 
w dniu Rajdu podczas odprawy startowej. Oryginał zgłoszenia musi być czytelny i podpisany przez 
uczestnika Rajdu, a w przypadku osoby niepełnoletniej również przez rodzica i opiekuna. 

12. Uczestnicy Rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu 
Rajdu. Zaleca się używanie podczas Rajdu kasku ochronnego. 

13. Uczestnicy Rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających. 
14. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz podporządkowania się 

decyzjom Organizatora. 
15. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do korzystania z dróg publicznych na zasadach określonych w Kodeksie 

drogowym, 
15. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy Rajdu muszą zachować 

szczególną ostrożność i zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu 
drogowym. 

17. Uczestnicy Rajdu biorą pełną odpowiedzialność za właściwy stan techniczny posiadanych pojazdów, 
wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się 
w bezpiecznym miejscu, na poboczu, tak, aby nie tarasowały drogi innym uczestnikom Rajdu. 

18. Wszyscy uczestnicy są proszeni o niezaśmiecanie trasy Rajdu i szczególną troskę o środowisko 
naturalne. 

§5 

1. Zadaniem Uczestników jest dotarcie w wyznaczonym czasie t j . w ciągu trzech godzin do jak największej 
liczby zaznaczonych na mapie Rajdu punktów kontrolnych (PK) i wykonanie zadań związanych z danym 
PK. 

2. Szczegółowe zasady klasyfikacji oraz organizacji PK zostaną przekazane Uczestnikom tuż przed startem. 
3. Uczestnicy określają trasę, tempo jazdy, czas i miejsca odpoczynku - według własnego uznania. 
4. Uczestnicy otrzymają na starcie pakiet startowy zawierający min. zestaw odblaskowy, mapę 

z zaznaczonymi PK oraz kartę zadań i długopis. 
5. Uczestnicy są zobowiązani zdać na mecie kartę zadań otrzymaną na starcie. 
6. Na trasie Rajdu Uczestnicy korzystają z własnego pożywienia i napojów. 

§ 6 

1. Wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymają okolicznościowe medale. 
2. Wśród uczestników Rajdu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. 



3. Losowanie nagród odbędzie się na mecie Rajdu przy stadionie miejskim w Sulejówku wejście od ulicy 
Reymonta około godziny 16.00. 

4. Aby przystąpić do losowania uczestnicy po przybyciu na wyznaczone miejsce dostarczają 
Organizatorowi wypełnioną kartę zadań zgodnie z zasadami określonymi w § 5. 

5. Nagrody wylosowane przez uczestników Rajdu muszą być odebrane osobiście. 
6. W przypadku niestawienia się do osobistego odbioru nagrody, Organizator przystąpi do losowania 

kolejnej osoby. 

§ 7 

1. Biorąc udział w Rajdzie Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia I nazwiska 
w relacjach z Rajdu w mediach oraz materiałach promocyjnych i Informacyjnych wydawanych przez 
Miasto Sulejówek. 

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z póżn. zm.) w celu 
organizacji Rajdu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Rajdu, o czym Uczestnicy zostaną 
powiadomieni najpóźniej przed startem Rajdu. 

4. Ostateczna interpretacja przepisów Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych 
ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z przyczyn od niego niezależnych. 
6. Nieznajomość przepisów Regulaminu nie zwalnia Uczestników od jego przestrzegania. 



Zgłoszenie uczestnictwa 
w I I Rajdzie Rowerowym na Orientację 

„Na jesiennym szlaku" Sulejówek 2015 r. 
w dniu 4 października 2015 roku 

CZĘŚĆ A - wypełnia pełnoletni uczestnik Rajdu 

1. Zgłaszam swój udział w II Rajdzie Rowerowym na Orientację „Na jesiennym szlaku" Sulejówek 2015 r, 

w dniu 4 października 2015 r. 

Imię i nazwisko: 

Telefon kontaktowy: 

Adres mailowy: 

Adres zamieszkania: 

Rozmiar koszulki (właściwe podkreślić): S, M, L, XL, XXL 

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Rajdu i zobowiązuję się go przestrzegać. 

3. Oświadczamy, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w rowerowym w dniu 4 października 2015 r. 

4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach. 

5. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić: 

imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy 

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego 

wizerunku w związku z organizacją Rajdu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z póżn. zm.). 

data podpis uczestnika Rajdu 



CZĘSC B - wypełnia rodzic iub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika Rajdu 

1. Ja, niżej poclplsany/-a 

Imię i nazwisko: 

Telefon kontaktowy: 

Adres mailowy: 

Adres zamieszkania: 

oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Rajdu i wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki 

lat w Rajdzie w dniu 4 października 2015 roku. 

2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/mojej córki pozwala na uczestnictwo w Rajdzie w dniu 

4 października 2015 roku. 

3. Oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego syna/mojej córki 

w trakcie trwania Rajdu w dniu 4 października 2015 roku. 

4. Oświadczam, że mój syn / moja córka posiada kartę rowerową*. 

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny udział mojego syna/córki w Rajdzie w dniu 4 października 

2015 roku**. 

6. Oświadczam, że mój syn / moja córka biorą udział w Rajdzie pod moją opieką***. 

7. Oświadczam, że wyznaczam na opiekuna mojego syna/mojej córki w trakcie trwania Rajdu w dniu 

4 października 2015 roku Pana/Panią ****. 

dato podpis rodzica/opiekuna prawnego 

!, Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że: 
zapoznalem/-łam się z Regulaminem Rajdu i w czasie trwania Rajdu w dniu 4 października 2015 roku 
sprawować będę całkowitą opiekę nad niepełnoletnim ***** 

data podpis opiekuna niepełnoletniego uczestnika Rajdu 

* punkt należy w całości przekreślić, jeżeli niepełnoletni uczestnik nie posiada karty rowerowej. 
** punkt należy w całości przekreślić, jeżeli niepełnoletni uczestnik startuje w Rajdzie pod opieką rodzica/prawnego 
opiekuna iub innej osoby dorosłej. 
*"* punkt należy w całości przekreślić, jeżeli niepełnoletni uczestnik startuje w Rajdzie samodzielnie lub pod opieką innej 
osoby dorosłej. 
**** punkt należy w całości przekreślić, jeżeli niepełnoletni uczestnik startuje w Rajdzie samodzielnie lub pod opieką 
rodzica/prawnego opiekuna. 
***** punkt należy w całości przekreślić, jeżeli niepełnoletni uczestnik startuje w Rajdzie samodzielnie lub pod opieką 
rodzica/prawnego opiekuna. 


