
REGULAMIN 6. GMINNEGO RAJDU ROWEROWEGO „Doliną Górnej Łabuńki” 

 

1. Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy: czują się na siłach pokonać trasę 

rajdu i są w stanie samodzielnie wrócić do miejsca wyjazdu, dysponują sprawnym 

rowerem wyposażonym zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

2. Uczestnicy rajdu zobowiązują się do: 

a. Przestrzegania przepisów kodeksu drogowego, w szczególności (Art 32): 

- liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może 

przekraczać 15 szt., 

- odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m, 

- jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego rowerem od przestrzegania 

obowiązujących przepisów ruchu drogowego, 

- kierującemu rowerem zabrania się: jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, 

jazdy bez 

- trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy, czepiania się pojazdów. 

b. Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad przebywania w lesie. 

3. Start Rajdu 15 sierpnia 2018 godz. 12:00 Barchaczów Izba Muzealna w 

Barchaczowie. 

4. Trasa Rajdu: START - Barchaczów (Izba Muzealna) - Łabunie (Klasztor sióstr FMM) 

– Ogród Pawie Pióro”-Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie – Kościół Parafialny – 

Łabunie ulica Partyzantów – Łabunie ul. Lipska – Ruszów Olejarnia świąteczna – 

Ruszów Stara Wieś  - Wierzbie Krynica – Łabuńki Pierwsze (Mini Zoo) – Stara Wieś 

– Łabuńki CPN (przejazd przez DK 17) – Sośnina – META Barchaczów Izba 

Muzealna. 

5. Uczestnicy Rajdu otrzymają Mapę Szlaków Rowerowych Gminy Łabunie, będącą 

jednocześnie kartą zdobywcy Szlaku.  

6. W oznaczonych punktach uczestnicy Rajdu zdobywają na karcie zdobywcy 

okolicznościowe pieczątki potwierdzające przejazd.  

7. W miejscowości Majdan Ruszowski (sklep) znajduje się szósta pieczęć, której 

zdobycie uprawnia do wzięcia udziału w powakacyjnym losowaniu nagród 

turystycznych. Zdobycie pięciu pieczątek uprawnia do otrzymania medalu Zdobywca 

Rowerowego Szlaku Doliny Górnej Łabuńki i wpis na Listę Zdobywców. Ilość medali 

jest ograniczona. Lista Zdobywców znajduje się w Bibliotece Publicznej Gminy 

Łabunie ul. Orzechowa 10. 



8. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w rajdzie po przedstawieniu 

stosownego zezwolenia rodziców i pod opieką pełnoletniego opiekuna. 

9.  Zaleca się używanie kasków rowerowych. 

10.  Ściganie się podczas rajdu jest zabronione pod rygorem wykreślenia z listy 

uczestników!!! 

11. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapisanie się na listę uczestników do dnia 

8.08.2018 r. Zapisy przyjmują: Referat Promocji i Rozwoju Gminy Łabunie tel. 

84 611 60 24, Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie tel.: 84 611 30 51.  

12. Wpisanie na listę uczestników rajdu stanowi potwierdzenie zapoznania się z 

niniejszym Regulaminem Rajdu i zobowiązanie do przestrzegania postanowień.  

13. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

14. Powrót i dojazd uczestników z/do Barchaczowa we własnym zakresie. 

15. Uczestnicy rajdu otrzymają: Medal Zdobywcy Szlaku Dolina Górnej Łabuńki, opiekę 

medyczną, opiekę przewodników, ubezpieczenie NNW, poczęstunek. 

16. Ilość miejsc na Rajdzie ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 

17. Udział w Rajdzie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na udostępnienie danych 

niezbędnych do przeprowadzenia imprezy, przekazania medalu i losowania nagród 

oraz zgody na upowszechnianie wizerunku w celach promocyjnych w mediach 

społecznościowych - Dolina Górnej Łabuńki, Izby Muzealnej w Barchaczowie i 

Biblioteki na FB, mediach w tym w kwartalniku IGŁA. Informator Gminy Łabunie i 

stronach www organizatorów. 

 

  


