
 

 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO „Kręcimy 50 km na 50 Bachanalia UZ” 

1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego: Rajd rowerowy będzie odbywać się przy 
nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady 
ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do: · Przestrzegania obowiązków 
uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu 
 

2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na 
trasie rajdu. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy 
zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może 
przekraczać 15. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy 
poszczególnymi grupami kolumny. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie 
dostosowanym do prędkości innych uczestników. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną 
odpowiedzialność. Na trasie zabrania się spożywania alkoholu. Odpowiedzialność organizatora · 3. 
Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, 
zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.  Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i 
każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych 
zastanych na trasie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i 
za szkody wyrządzone przez uczestników. Organizator zapewnia pomoc techniczną i medyczną 
uczestnikom rajdu. Organizator przewiduje atrakcje: - nagrody - poczęstunek, Postanowienia 
końcowe: · Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w 
relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych 
organizatora. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 
Regulaminu. 
 

3. Trasa Rajdu obejmuje drogę od Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 w 
Zielonej Górze, przez Sulechów (Wydział Zamiejscowy UZ gdzie nastąpi intergacja, min: mini golf, 
obiad) do Campusu B Uniwersytetu Zielonogórskiego znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego. 
 

4. Rajd rowerowy rozpoczyna się o godzinie 10:00 dnia 11 czerwca 2022 roku. 
 

5. Każdy z uczestników jest zobowiązany do posiadania oraz używania kasku ochronnego. 
 

6. Liczba uczestników Rajdu nie może przekroczyć 15 osób. O zaakceptowaniu bądź niedopuszczeniu 
uczestnictwa w Rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

7. Zgłoszenia chęci udziału w Rajdzie dokonuje się poprzez wysłanie na adres mailowy Klubu: 
zielonagora@azs.pl imienia i nazwiska uczestnika oraz numeru komórkowego do kontaktu. 
Zgłoszenia chęci udziału przyjmowane są do dnia 09.06.2022 r. 
 

8. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom koszulkę bachanaliową, obiad oraz wstęp na sobotni 
koncert bachanaliowy. 
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9. W miejscowości Sulechów istnieje możliwość zagrania w grę mini-golf. 
 

10. Każdy z uczestników otrzyma w trakcie zakończenia Rajdu koszulkę pamiątkową upamiętniającą 
Bachanalia. 


