
REGULAMIN ROWEROWEJ IMPREZY TURYSTYCZNEJ 

RETRO RAJD ROWEROWY 

"Dawnym Traktem Biskupim" 

Regulamin Rowerowego rajdu "Dawnym Traktem Biskupim” zwanego dalej w regulaminie 

„Rowerową Impreza Turystyczną”. 
 

I. ORGANIZATORZY 
 

1. Muzeum Regionalne w Iłży 

2. Radomskie Stowarzyszenie  Retrocyklistów "Sprężyści" 

3. Iłżeckie Towarzystwo Historyczno-Naukowe 

4. Nadleśnictwo Marcule  
 
 

IV. TERMIN I MIEJSCE RAJDU 
 

1. Rajd odbędzie się w dniu 15 lipca 2018 roku 

2. Zbiórka uczestników: dziedziniec zamku dolnego w Iłży 

3. Start o godz. 1145 po wyznaczonej trasie. Kolumnę poprowadzi pilot. Meta Nadleśnictwo 

Marcule 
 

V. TRASA RAJDU 
 

   Start  zamek dolny Iłża 

1. Dojazd drogami polnymi do Krzyżowych Dróg 

2. Postój w Krzyżowych Drogach 

3. Start w grupach 15 osobowych w kierunku Błaziny  Dolne 

4. Przejazd przez drogą krajową nr 9 w kierunku Błaziny  Dolne -Białka 

5. Postój  przy młynie na Białce 

6. Wyjazd całej grupy w kierunku Jasieńca Iłżeckiego Górnego 

7. Postój Kościół w Jasieńcu Dolnym 

8. Przejazd całej grupy w kierunku Jasieńca Maziarze 

9. Przejazd traktem leśnym  - Marcule 

10. Ognisko w Marculach 

 
 Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność i zachować zasady ruchu drogowego z 

zachowaniem odległości pomiędzy kolumnami rowerowymi minimum 200 metrów. 
 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Rowerowa Impreza Turystyczna ma charakter otwarty. Uczestnictwo w imprezie jest 

dobrowolne i na własną odpowiedzialność. Uczestnicy mogą brać udział w rowerowej imprezie 

turystycznej dopiero gdy wpiszą się na listę startową na stanowisku startowym. Udział wymaga 

wcześniejszego zgłoszenia na specjalnym formularzu, który stanowi załącznik nr 1 Regulaminu. 



Załączniki są  do pobrania w Biurze Organizacyjnym Muzeum Regionalnego w Iłży ul. 

Błazińska 1 tel 0-48 616 29 29  oraz na stronie www.muzeumilza.pl i ITHN www.ilzahistoria.pl 

2. W zgłoszeniu  należy podać dane osobowe uczestnika:  

imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania oraz PESEL 

3. Osoby w wieku do 18 lat mogą brać dział wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów  

w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest opieka osoby pełnoletniej zgoda przynajmniej 

jednego z rodziców.. 

5. Formularze uczestnictwa w imprezie składamy w Biurze Organizacyjnym w Muzeum 

Rregionalnym w Iłży 

6. Przed startem w Rajdzie należy dokonać przeglądu technicznego roweru i zaopatrzyć się  

w stosowną odzież sportową , kamizelkę odblaskową , a w miarę możliwości w kask ochronny.  

7.Termin zgłaszania uczestników do udziału w imprezie  upływa z dniem 13.07.2018r. 

8. Każdy uczestnik imprezy rowerowej powinien posiadać prawo jazdy lub kartę rowerową.  

9. W przypadku osób nieletnich, nieposiadających wyżej wymienionych dokumentów wymagana 

jest opieka rodzica lub opiekuna. 
 

V.  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROWEROWEJ IMPREZY TURYSTYCZNEJ  

 

1.Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem: imienia  

i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru pesel, nr dowodu lub legitymacji. 

2.Trasę rowerową wskażą piloci i osoby wyznaczone przez organizatorów. 

3. Każdy uczestnik otrzyma mapę z zaznaczoną trasą. 

4.Uczestnicy imprezy  zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Rowerowej Imprezy 

Turystycznej. 

5.Uczestnicy Imprezy rowerowej zobowiązani są przestrzegać zasad ruchu drogowego. 
 

VII. NAGRODY 
 

1.Wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymają honorowe dyplomy . 

2. Dla pierwszych 3 uczestników organizatorzy przewidują upominki 

3. Najstarszy i najmłodszy uczestnik otrzymają upominki od organizatorów. 

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Turystyczna impreza rowerowa odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Oświadczenie organizatora. 

Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane 

z przeprowadzeniem i organizacją turystycznej imprezy rowerowej nie ponoszą 

odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 

wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie rowerowej. Uczestnicy startują na własną 

odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. 

Przez akceptację regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego 

http://www.muzeumilza.pl/


od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z turystyczną 

imprezą rowerową. Przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych 

roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać 

zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzają się z warunkami 

uczestnictwa i zgłaszają swoje uczestnictwo w ww. imprezie. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz 

wywiady z uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez 

organizatorów (prasę, radio i telewizję). 

2. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie w myśl ustawy o ochronie danych osobowych. 

Organizator gromadzi dane tylko na potrzeby turystycznej imprezy rowerowej i nie udostępnia je 

osobom trzecim. Zawodnik zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu 

planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

Iłża dnia 26.06.2018r 


