
RODZINNY RAJD ROWEROWY  

KĘTY 2022 

Regulamin 

 

I. Cele imprezy: 

1. Włączenie się całych rodzin w obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. 

2. Popularyzacja jazdy na rowerze, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego oraz stwarzanie 

warunków do aktywnego wypoczynku dla całych rodzin. 

3. Propagowanie roweru, jako ekologicznej formy komunikacji. 

4. Zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi Kęt i okolic. 

 

II. Organizatorzy: 

1. Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a  

– osoby odpowiedzialne:  

 Marta Szymla, tel. 33 844 86 74; e-mail: marta.szymla@domkultury.kety.pl;  

 Izabela Rusin, tel. 33 844 86 78; e-mail: izabela.rusin@domkultury.kety.pl;  

strona internetowa: www.domkultury.kety.pl. 

2. Partnerzy: 

 Straż Miejska w Kętach, 

 Komisariat Policji w Kętach, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach. 

 

III. Termin i miejsce Rajdu: 

1. Rajd odbędzie się 4 czerwca 2022r. (sobota). Rozpoczęcie 11:00. Start rajdu o godz. 11.30. 

2. Baza Rajdu: zapisy, start, meta, imprezy towarzyszące – Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a 

3. Rodzinny Rajd Rowerowy odbywa się w ramach imprezy „Kwietne Dni Eko Dziecka z GAZ 

SYSTEM” 

 

IV. Trasa Rajdu: 

Trasa Rajdu obejmie ok. 28 km, i przebiegnie następująco: 

 

11.30 – Wyjazd z placu przed Domem Kultury w Kętach-ul. Sobieskiego - ul. Franciszkańska-ul. 

Słowackiego - ul. Klasztorna - ul. Staszica - ul. Świętego Floriana (Nowa Wieś) - ul. Dworska (Nowa 

Wieś) - ul. Moniuszki - ul. Paderewskiego - ul. Bielańska - ul. Bożej Męki (Bielany) - ul. Solna (Bielany) 

- Plac Świętego Macieja (Bielany) - ul. Główna (Bielany) - ul. Kęcka - ul. Na Włosień (Bielany) - ul. 

Bielańska (Osiek) - ul. Czereśniowa (Osiek) - ul. Główna (Osiek) - godzinny postój na terenie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Osieku (półmetek trasy) - ul. Karolina (Osiek) - ul. Spacerowa (Osiek) - ul. 

Włosieńska (Osiek) - ul. Stawowa (Malec) - ul. Podbeskidzka (Malec) - Łęg (Malec) - Kościelna (Malec) 

- Świętego Maksymiliana Kolbego (Nowa Wieś) - Świętego Jana Kantego (Nowa Wieś do Kęt) - Rynek 

w Kętach- Sobieskiego - Dom Kultury w Kętach 

 

Na półmetku trasy przewidziany jest godzinny postój na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Osieku, gdzie będzie możliwość zakupienia napojów lub gorącego posiłku. Ponadto na zakończenie 

rajdu organizatorzy zapewniają bezpłatny, ciepły poczęstunek dla uczestników.  
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V. Zasady uczestnictwa 

1. Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni, posiadający sprawny rower – 

zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 31 

grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 

(Dz. U. z 2003r. nr 32, poz. 262 wraz z późniejszymi zmianami). 

2. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie i dostarczenie do Organizatora 

wszelkich niezbędnych dokumentów dostępnych na stronie www.domkultury.kety.pl lub w Domu 

Kultury w pok. 2. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16:00 do dn. 25 maja 2022r. do godziny 

15:00.  

3. Udział w rajdzie jest płatny wg rozpiski: 

- osoba dorosła: 25 zł 

- dziecko 10-18 lat: 18 zł 

- dziecko poniżej 10 lat: 10 zł 

- dziecko w foteliku: 5 zł 

4. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 

Uczestnicy w wieku od 10 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić kartę 

rowerową oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (wzór do pobrania na stronie 

www.domkultury.kety.pl). 

5. Organizatorzy nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami Rajdu. 

6. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz 

poleceń Organizatorów funkcjonariuszy Policji i służb porządkowych. 

7. Rajd ma charakter turystyczno-rekreacyjny. Nie jest wyścigiem. Na trasie uczestników obowiązuje 

kulturalne i sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy i dbanie o środowisko naturalne. 

8. Uczestnicy Rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę: ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem oraz 

napoje. W trakcie Rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych. 

9. W przypadku wycofania się z Rajdu uczestnik powiadamia Organizatora. 

10. Zaleca się używanie podczas Rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo). 

11. W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne 

uprawnienia. 

12. Uczestnicy Rajdu mają obowiązek utrzymywania się w zwartej kolumnie, której początek i koniec 

wyznaczają samochody patrolu Policji. Wyłamanie się z peletonu oznacza koniec Rajdu dla uczestnika. 

13. Organizator zapewnia pomoc medyczną na trasie Rajdu. 

14. Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych oraz pomocy serwisowej podczas trwania 

rajdu. 

 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas 

Rajdu oraz szkody wyrządzone przez uczestników. 

2. Każdy uczestnik Rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci na 

odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za 

wypadki spowodowane przez uczestników Rajdu lub w których brali oni udział. 

3. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę a publikację swojego wizerunku i danych osobowych (imię i 

nazwisko, data urodzenia) w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach 

promocyjnych Organizatorów. 
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4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z 

zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia 

uczestników Rajdu od jego stosowania. 

5. Każdy uczestnik Rajdu otrzyma od Organizatora pamiątkową koszulkę lub odblask, mapę Rajdu oraz 

możliwość skorzystania z bezpłatnego poczęstunku po zakończeniu Rajdu. 

6. Po zakończeniu Rajdu będą miały miejsce różnego rodzaju atrakcje i inne imprezy towarzyszące. 

7. Organizator, spośród uczestników Rajdu wyłoni i wręczy nagrody rzeczowe dla:  

- najmłodszego uczestnika Rajdu, który potrafi samodzielnie jeździć rowerem, 

- najstarszego uczestnika Rajdu, 

- najliczniejszej rodziny Rajdu, 

8. Liczba uczestników rajdu jest ograniczona i wynosi 250 osób. 

 


