
REGULAMIN 
1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem rajdu jest Dom Kultury 
w Rybniku-Boguszowicach.
1.2. Zawody zorganizowane zostaną przy 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Rybniku.
1.3. Regulamin dostępny jest do wglądu 
na stronie internetowej Domu Kultury oraz 
fanpage’u Domu Kultury na facebook’u.
1.4.  Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za działania lub 
zaniechania osób trzecich, mające lub 
mogące mieć wpływ na przebieg rajdu.
1.5. Wykładnia i interpretacja Regulaminu 
należy wyłącznie do Organizatora 
Zawodów. Decyzje Organizatora nie 
podlegają odwołaniom i są ostateczne.

2. Miejsce i termin Zawodów

2.1. Rajd organizowany będzie na trasie: 
START: Parking przed Domem Kultury 
na Placu Pokoju; Droga wewnętrzna 
w kierunku ul. Wojciecha 
Bogusławskiego; Ulica Wojciecha 
Bogusławskiego; Ulica Żurawia; Parking 
przed Domem Kultury na Placu Pokoju 
META. 
Cała trasa Rajdu składa się z 3 okrążeń.
2.2. Zawody odbędą się dnia 22.09.2017 
o godzinie 17.00. 

3. Cel Zawodów

3.1. Celem Zawodów jest aktywna 
promocja alternatywnego 

do samochodu sposobu podróżowania 
oraz zdrowego spędzania wolnego czasu, 
szczególnie na wolnym powietrzu.
3.2. Rajd na Roztomańtym nie jest 
wyścigiem. Celem Rajdu jest pokonanie 
wyznaczonej trasy najciekawszym 
pojazdem - alternatywnym 
do samochodu, nie napędzanym przez 
silnik elektryczny czy spalinowy. 
 
4. Warunki uczestnictwa w rajdzie

4.1. W Zawodach mogą wziąć udział 
osoby indywidualne: dzieci do lat 15 pod 
opieką prawnego opiekuna, młodzież 
od lat 16 za okazaniem zgody prawnego 
opiekuna, osoby dorosłe.
4.2. Organizator zobowiązuje 
uczestników do posiadania aktualnego 
ubezpieczenia NNW i OC oraz 
zapoznania się z Regulaminem.
4.3. Uczestnicy biorą udział w Zawodach 
na własną odpowiedzialność.
4.4. Każdy zawodnik ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za własne 
bezpieczeństwo. 
4.5. Zawodnik nie może być pod 
wpływem alkoholu oraz środków 
odurzających.
4.6. Stan zdrowia zawodnika musi 
pozwalać mu na udział w Zawodach.
4.7. Prawo do startu w Zawodach ma 
każda osoba spełniająca warunki 
Regulaminu.

5. Zgłoszenia do udziału w Zawodach

5.1. Zgłoszenia można dokonać drogą 
telefoniczną pod numerem telefonu 
32 42 52 016 lub osobiście w siedzibie 
Organizatora.
5.2. Organizator dopuszcza możliwość 
dokonania zapisów na miejscu w dniu 
imprezy.
5.3. Zgłoszenie do udziału jest 
równoznaczne z akceptacją regulaminu, 
spełnianiem warunków uczestnictwa 
w rajdzie określonych w regulaminie 
oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku 
uczestnika w materiałach promocyjnych 
imprezy.

6. Nagrody

6.1. Spośród pojazdów, które dojadą do 



mety Jury wyłoni zwycięzcę w kategorii 
„Najciekawszy pojazd wykonany 
samodzielnie” oraz w dodatkowych 
kategoriach ustalonych przez jury (np. 
pierwszy na mecie, najstarszy zawodnik, 
najmłodszy zawodnik itp.). Skład Jury 
Organizator ogłosi w dniu Rajdu.
6.2. Nagrody przyznawane przez jury, 
to bony do sklepów sportowych 
i vouchery na wydarzenia, zajęcia 
sportowe oraz rekreacyjne.
6.3. Nagrody w Rajdzie nie podlegają 
wymianie na gotówkę.

7. Koszty udziału w zawodach

7.1. Udział w Zawodach jest bezpłatny.

8. Informacje ogólne dotyczące Rajdu

8.1. W dniu Zawodów każdy uczestnik 
zobowiązany jest pojawić się 
na starcie nie później niż 30 minut przed 
rozpoczęciem rajdu oraz zgłosić się 
do organizatora w celu potwierdzenia 
swojej obecności.
8.2. Organizator zobowiązuje 
wszystkich uczestników do posiadania 
zapewniających bezpieczeństwo kasków 
ochronnych. Do udziału w Zawodach nie 
zostaną dopuszczone osoby stwarzające 
niebezpieczeństwo. W przypadku kwestii 
budzących jakąkolwiek wątpliwość co do 
spełniania wymogów bezpieczeństwa, 
decyzję ostateczną o dopuszczeniu 
uczestnika do udziału w Zawodach 
podejmuje Organizator. Zalecane jest 
również zastosowanie ochraniaczy oraz 
kasków ochronnych.
8.3. Niezawarte w regulaminie kwestie 
sporne będą rozstrzygane 
przez Organizatora.
8.4. Zawodnicy startują na dowolnym 
sprzęcie lub pojeździe, który nie jest 
napędzany silnikiem spalinowym 
lub elektrycznym:
- konwencjonalnym (takim jak hulajnogi, 
rowery, łyżworolki itp).
- niekonwencjonalnym; czyli własnego 
pomysłu i konstrukcji.
8.5. W przypadku jazdy pojazdem 
zbudowanym własnoręcznie, 
pojazd musi zostać zaakceptowany 
przez Organizatora. 
Do udziału w rajdzie nie zostaną 

dopuszczeni zawodnicy, których pojazdy 
stwarzają zagrożenie dla uczestników 
i środowiska naturalnego. Pojazd musi 
wyhamować sam lub przy pomocy 
uczestników oraz cało dojechać do mety. 
8.6. Niedozwolone jest umieszczanie 
na pojazdach napisów obraźliwych, 
wulgarnych i dyskryminujących.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Uczestnicy zobowiązani są do 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
9.2. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za następstwa 
wypadków zaistniałych na trasie 
i terenie rajdu, za zniszczenie, 
uszkodzenie, zgubienie lub kradzież 
sprzętu i wszystkich innych rzeczy 
należących do uczestników rajdu.
9.3. Udział w Rajdzie nie uprawnia 
uczestnika do roszczeń pod adresem 
Organizatora o jakiekolwiek profity, 
wynagrodzenia lub odszkodowania, 
niewskazane treścią Regulaminu. 
Organizator jest zobowiązany wyłącznie 
do zorganizowania Rajdu opisanego 
niniejszym Regulaminem.
9.4. Na czas trwania Rajdu Organizator 
zapewnia pomoc medyczną.
9.5. Organizator zastrzega sobie prawo 
do zmiany, bez podania przyczyny, 
warunków niniejszego Regulaminu 
poprzez ich publikację na stronie 
internetowej Domu Kultury w Rybniku-
Boguszowicach.

www.dkboguszowice.pl


