
JASTRZĘBSKIE RAJDY ROWEROWE - 2015 

1.Organizatorem  Jastrzębskich rajdów rowerowych jest Jeździecki Klub Sportowy Equi Verso oraz sklep 

rowerowy TOMAZI BIKE . Partnerem imprezy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju. 

PATRONAT HONOROWY NAD IMPREZĄ OBJĘŁA PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ANNA HETMAN 

Rajdy rowerowe wynikają z realizacji zadań statutowych JKS EQUI VERSO w zakresie organizacji imprez 

sportowo-rekreacyjnych i są imprezą NON PROFIT. 

2.Celem Jastrzębskich rajdów rowerowych jest popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego 

wypoczynku, poznanie tras rowerowych wokół naszego miasta, integracja mieszkańców naszego regionu 

oraz promowanie rowerowej turystyki górskiej. 

3.W Rajdach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie na własną odpowiedzialność oraz uczestnicy 

niepełnoletni w towarzystwie prawnego opiekuna.   

4.Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie sprawnego roweru,  jak również przestrzeganie prawa o ruchu 

drogowym. Każdy rajd częściowo odbywa się na drogach publicznych.  

5.Każdy uczestnik powinien jechać w kasku rowerowym, posiadać zapasową dętkę oraz zestaw 

naprawczy. Znaczną częścią rajdów stanowią trasy górskie, na których trzeba zachować szczególną 

ostrożność! 

Przed każdym wyjazdem należy dokładnie  

sprawdzić stan techniczny roweru ! 

JEDZIEMY TYLKO NA SPRAWNYCH ROWERACH! 

 

6.Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie. 

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki i szkody 

powstałe z winy uczestników lub osób trzecich ! 

Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą 

opiekunowie ! 

 

Podczas każdego rajdu należy bezwzględnie przestrzegać 

przepisów o ruchu drogowym! 



Nie ścigamy się i zachowujemy szczególną ostrożność na 

drogach publicznych! 

7.Wpisowego wynosi 15 zł. Jest to opłata jednorazowa i dotyczy pojedynczego rajdu. Uczestnik ma 

zapewnione napoje izotoniczne na starcie i w trasie przejazdu oraz poczęstunek w postaci owoców, 

batonów itd. W cenie wpisowego są także pamiątkowe zdjęcia z każdego rajdu. Z opłaty wpisowego 

zwolnione są wszystkie panie oraz osoby niepełnoletnie pod warunkiem opieki prawnego opiekuna. 

8.Zgłoszenia wraz z wpisowym przyjmowane są w sklepie rowerowym TOMAZI BIKE przy ulicy 

Warszawskiej 6 w godzinach otwarcia sklepu i przed każdym rajdem. 

Telefony do organizatorów : 507111624 ; 694732855 

email : wypadyirajdy@gmail.com  

9.Start każdego rajdu rozpocznie się o godzinie 8.00, ruszamy z ulicy Warszawskiej 6, naprzeciw sklepu 

rowerowego TomaziBike. Powrót z wyprawy indywidualnie lub w grupach. Terminy mogą ulec przesunięciu, jeśli 

byłyby bardzo trudne warunki pogodowe.  Będziemy informować na bieżąco o wszelkich, ewentualnych zmianach.  

STOP NUDZIE ! 
 

                                                    

 

www.equi-verso.pl  

www.facebook.com/tomazibike.jastrzebiezdroj 

www.mosir.jastrzebie.pl  

 

 


