
 
REGULAMIN

WIELKIEGO PRZEJAZDU ROWEROWEGO

1. Celem imprezy „Wielki Przejazd Rowerowy – Święto Cykliczne 2016” jest propagowanie i 
zachęcanie do poruszania się rowerem w mieście oraz propagowanie idei zrównoważonego 
transportu.

2. W Wielkim Przejeździe Rowerowym może brać udział każda chętna osoba, posiadająca 
sprawny rower wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.

3. Uczestnicy biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do 
zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników przejazdu 
lub osób postronnych.

4. Osoby nieletnie mogą brać udział w przejeździe tylko pod opieką osoby dorosłej, która 
ponosi odpowiedzialność za ich zachowanie i bezpieczeństwo.

5. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do stosowania się do poleceń organizatora, policji i 
służb porządkowych.

6. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania przy sobie broni, materiałów 
wybuchowych, pirotechnicznych i podobnych niebezpiecznych przedmiotów.

7. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków 
odurzających lub psychotropowych.

8. Zabrania się spożywania podczas przejazdu napojów alkoholowych, środków odurzających 
lub psychotropowych.

9. Podczas imprezy zabrania się sprzedaży jakichkolwiek towarów, reklamy, akwizycji, 
prowadzenia akcji promocyjnych, agitacji politycznej i przeprowadzania zbiórek 
pieniężnych bez zgody organizatora.

10. Podczas przejazdu uczestnicy zobowiązani są do jazdy w kolumnie wyznaczoną trasą po 
jezdniach ulic. Zabrania się wyprzedzania czoła kolumny.

11. W przypadku przejazdu ulicą, na której jezdnia ma więcej niż jeden pas ruchu w tym samym 
kierunku, uczestnicy przejazdu zobowiązani są do pozostawiania miejsca z lewej strony 
jezdni w celu przemieszczania się służb porządkowych oraz zobowiązani są na wezwanie 
niezwłocznie przepuszczać te służby.

12. Przejazd jest zabezpieczany przez karetkę pogotowia poruszającą się na końcu kolumny. W 
przypadku, gdy na trasie uczestnik przejazdu poczuje się słabo, powinien niezwłocznie 
zgłosić się do karetki w celu uzyskania pomocy medycznej.

13. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające 
postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów 
wymienionych w punkcie 5 mogą zostać usunięte z przejazdu lub przekazane policji.

14. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym 
regulaminem, decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.

15. Niniejszy regulamin zostanie podany do wiadomości uczestnikom poprzez stronę 
internetową organizatora oraz podczas rozpoczęcia przejazdu.


