
  
   

 

Regulamin przejazdu rowerowego w dniu 13.05.2017 r. 

 

1. Przejazd rowerowy jest częścią Europejskiego Pikniku Rowerowego odbywającego się  

w Nasutowie. 

2. W przejeździe rowerowym mogą brać udział osoby pełnoletnie lub posiadające kartę 

rowerową oraz inne osoby będące pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. 

3. Uczestnicy przejazdu rowerowego muszą posiadać sprawny technicznie rower zgodnie  

z wymogami Przepisów ruchu drogowego umożliwiający bezawaryjny przejazd. Ze 

względów bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki zaleca się jazdę w kaskach.  

4. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich 

przestrzeganie gdyż część trasy będzie przebiegać drogami publicznymi. 

5. Podczas przejazdu dozwolone jest poruszanie się w kolumnach nieprzekraczających 15 

osób. Odległość między kolumnami powinna wynosić nie mniej niż 200 m, a odległość 

pomiędzy uczestnikami w kolumnie 2-4 m. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników 

wycieczki obok siebie z wyjątkiem jazdy opiekuna (rodzica) obok niepełnoletniego. Poza 

drogami publicznymi wszystkie grupy dołączają i jadą w jednej kolumnie. 

6. Kolumnę rowerzystów wyruszającą z Lublina prowadzi wyznaczona do tego osoba ze 

stowarzyszenia „Rowerowy Lublin”.  

7. Kolumnę rowerzystów wyruszającą z Lubartowa prowadzi wyznaczona do tego osoba z 

MKTR Relaks Lubartów.  

8. Niedozwolone jest wyprzedzanie prowadzącego kolumnę jak również pozostawanie poza 

nią.  

9. O wszelkich niedyspozycjach zdrowotnych, jak również potrzebie zatrzymania czy postoju 

należy informować prowadzącego kolumnę lub najbliższą osobę. 

10. Każdy z uczestników bierze udział w przejeździe na własną odpowiedzialność, a za osoby 

niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie. 

11. Uczestnicy przejazdu są zobowiązani stosować się do zaleceń prowadzących grupy. 

12. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu lub stwarzające zagrożenie będą wykluczone z 

grona uczestników. 

13. Trasa rajdu dla grupy wyruszającej z Lublina będzie przebiegać: od Galerii Olimp do 

Elizówki drogą dla rowerów, a następnie drogami publicznymi - z Elizówki do Dysa i z 

Dysa do Nasutowa. Ponadto rowerzyści będą się także poruszać drogami polno-leśnymi 

(ostatni odcinek w Nasutowie). Osoby, które nie mają doświadczenia muszą zwrócić 

szczególną uwagę na nierówności terenu, koleiny, wyboje czy inne utrudnienia oraz 

zachować szczególną ostrożność na odcinku Elizówka – Dys oraz Dys Nasutów, z uwagi 

na spore natężenie ruchu samochodowego. 



  
   

 

14. Trasa rajdu dla grupy wyruszającej z Lubartowa będzie przebiegać: od Placu przed 

Urzędem Miasta w Lubartowie przez Nowodwór lub Annobór a następnie przez tereny 

lasów Kozłowieckich. Ponadto rowerzyści będą się poruszać głównie drogami polno-

leśnymi. Osoby, które nie mają doświadczenia muszą zwrócić szczególną uwagę na 

nierówności terenu, koleiny, wyboje czy inne utrudnienia 

15. Każdy z uczestników we własnym zakresie i w zależności od potrzeb zaopatrzy się w 

napoje czy prowiant (chodzi o napoje i prowiant na dojazd do Nasutowa). Nie przewiduje 

się postoju w celu zakupu wyżej wymienionych. 

16. Jazda pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz leków obniżających zdolność 

psychomotoryczną jest surowo wzbroniona. 

 

 

 


