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  Regulamin Rajdu Rowerowego  

Odjazdowy Bibliotekarz 2022 w Poznaniu 

I    Organizator 

1. Organizatorem Rajdów jest Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu 

2. Organizator przewiduje możliwość wspólnej organizacji Rajdu z innych podmiotami, 

w tym innymi organizacjami, firmami bądź osobami fizycznymi. 

3. Do opracowania trasy Rajdu i jego poprowadzenia Organizator wyznacza każdorazowo 

Kierowników Rajdu dla dwóch grup: jednej z Poznania i drugiej ze Swarzędza. 

4. Kierownicy Rajdu zadbają o utrzymanie spokojnego, rekreacyjnego tempa przejazdu. 

5. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub drogowych 

Kierownicy Rajdu mogą zmienić trasę lub rozwiązać Rajd, informując o tym 

uczestników. 

6. Przed rozpoczęciem Rajdu uczestnikom zostanie podany do wiadomości nr telefonu 

komórkowego Kierownika Rajdu. Mogą się z nim komunikować w razie potrzeby 

(nienadążanie za resztą, awaria sprzętu, zagubienie się czy wypadek). Kierownik Rajdu 

podejmie wówczas odpowiednie działanie. 

II    Cele rajdu 

1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji. 

2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony środowiska. 

3. Popularyzacja Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

4. Integracja środowiska bibliotekarskiego. 

III    Organizacja rajdu 

1. Termin rajdu: 8 maja 2022 (niedziela), start godzina 11:00. 

2. Trasa rajdu nr 1 (ok. 26 km w obie strony): Poznań (Centrum Wykładowe Politechniki 

Poznańskiej, ul. Piotrowo 1) – Dziewicza Góra (Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 

Dziewicza Góra 4) – Poznań (Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej). 
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3. Trasa rajdu nr 2 (ok. 26 km w obie strony): Swarzędz (Biblioteka Publiczna w 

Swarzędzu, os. Czwartaków 1) – Dziewicza Góra (Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 

Dziewicza Góra 4) – Swarzędz (Biblioteka Publiczna w Swarzędzu). 

IV Uczestnictwo 

1. Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne i wymaga zgłoszenia przez formularz na stronie 

www.sbp.wlkp.pl. 

2. Uczestniczyć mogą wszyscy chętni pracownicy bibliotek z terenu Oddziału SBP 

w Poznaniu, członkowie SBP oraz sympatycy stowarzyszenia. 

3. Dzieci i młodzież mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. 

4. Organizator dopuszcza udział tylko w części stacjonarnej rajdu (ognisko). 

V    Zasady udziału i bezpieczeństwa 

1. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy nie są 

ubezpieczeni przez Organizatora. Mogą oni ubezpieczać się dobrowolnie we własnym 

zakresie. 

2. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione 

lub spowodowane szkody. 

3. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników Rajdu winno być zgodne 

z przepisami.  

4. Uczestnik powinien mieć ze sobą zapasową dętkę rowerową.  

5. Organizator poleca również posiadanie kamizelek odblaskowych i kasków rowerowych.  

6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy 

przeciw pożarowe na terenach leśnych i innych. 

7. Zgodnie z przepisami liczba rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może 

przekraczać 15. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 

200 metrów. 

8. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, 

jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie 

zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między rowerami powinny być 

takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry, ale nie więcej niż 5. 
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9. Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez Organizatora kierownik grupy, on dyktuje 

tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać. 

VI Inne postanowienia 

10. W trakcie Rajdu jego organizatorzy, uczestnicy i media wykonują filmy i zdjęcia 

grupowe uczestników do celów kronikarskich. Materiały te mogą zostać opublikowane 

z lub bez udziału Organizatora (np. przez obecne na Rajdzie media). Uczestnictwo 

w Rajdzie oznacza zgodę na publikację wizerunku uczestnika na zdjęciach lub filmach 

grupowych. 

11. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza akceptację Regulaminu Rajdu. 

12. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

 

Odział SBP w Poznaniu 


