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ATENY 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Osoby, które ukończyły 18 lat. 

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodzica/opiekuna 
prawnego i za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego. 

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników 
niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). 
Dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan 
zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. 
Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu 
przygotowanym przez Organizatora, który będzie do pobrania na stronie.  

W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku 
przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Rajdzie potwierdza w 
formularzu rodzic/opiekun prawny.  

Pozwolenie na start osoby niepełnoletniej własnoręcznym podpisem potwierdza 
rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie 
prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Rajdu. 

Wszystkie osoby powinny posiadać kask ochronny, światełka oraz sprawny rower. 

 

RUCH DROGOWY – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 

Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego. 

Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 
wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych, leśnych oraz publicznych powinni 
poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu 
drogowego. 

Za kolizje i wypadki podczas Rajdu ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny 
użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego 
do zaistnienia zdarzenia. 

 



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas 
Rajdu. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Uczestnicy zobowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się 
podczas Rajdu. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na 
trasach. 

POSTANOWENIA KOŃCOWE 

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe 
podczas dojazdu uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego. 

Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i 
OC). 

Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku 
uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub 
opiekunów). 

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie 
szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim. 

Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia 
związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za 
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie 
lub po Rajdzie. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach 
Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie 
spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik. 

W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem uczestnicy nie mogą 
występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób 
działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z 
przeprowadzeniem i organizacją Rajdu. 

 

Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu 
zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z 
prawdą. 

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb 
porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu. 



Na trasach Rajdu mogą występować strome podjazdy oraz zjazdy jak i inne 
niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tych odcinków tras leży w 
gestii uczestnika, który bierze odpowiedzialność za siebie i za decyzje podejmowane 
podczas ich pokonywania. 

Podczas Rajdu uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, 
zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, 
osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego Rajdu. Nie mogą także 
używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niegodny uczestnika Rajdu. 

Nieznajomość regulaminu Rajdu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez 
Organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony 
uczestnika jak i osób trzecich. Podpis uczestnika na formularzu Rajdowym 
potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu i Zasad Współzawodnictwa w 
Rajdzie. 

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

Wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich 
uczestników Rajdu. 


