
Regulamin Rajdu Rowerowego Rajd Maluszka 

09 czerwca 2022   od godz. 17 - 00   

 

1. Organizator: Zespół Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej, Rada Rodziców przy Żłobku 

Miejskim „Skarbiec Skrzata” i Rada Rodziców przy Żłobku „Akademia Małego Odkrywcy” 

 

2. Termin i miejsce Rajdu:  

− Rajd Maluszka odbędzie się w dniu 09 czerwca 2022 r. w Białej Podlaskiej i 

Porosiukach, 

− Start o godz. 17 – 00 z placu przy Żłobku Miejskim przy ul. Janowskiej 22, 

− Meta Park Radziwiłła ul. Warszawska 12 – godz. 20 – 00 

− Czas trwania ok. 3 godz.   

  

3. Cel Rajdu: 

a. Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji, zdrowego i aktywnego 

wypoczynku. 

b. Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Białej Podlaskiej i okolic. 

c. Upowszechnienie wiedzy o szlakach i ścieżkach rowerowych. 

d. Stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji. 

e. Integracja środowiska żłobkowego. 

 

4. Organizator: Zespół Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej 

 

5. Warunki uczestnictwa:  

W Rajdzie Rowerowym mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, 

pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu rajdu potwierdzonego 

własnoręcznym podpisem na liście obecności.  

 

a. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo 

podporządkowuje się decyzjom Organizatora Rajdu, 

b. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej, 

c. Posiadanie sprawnego technicznie roweru (wyposażonego w hamulec, dzwonek, 

szkło, odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie), 

d. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie, 

e. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na 

drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania, 

f. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i nie zdejmować stóp z pedałów, 

g. Każdą zmianę należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez 

skrzyżowanie, 

h. Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując 

ruch i przeprowadzając całą grupę, 

i. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi, należy zachować porządek w miejscu 

postoju, przed odjazdem należy zebrać odpadki i nieczystości, pozostawiając miejsce 

w stanie uporządkowanym,  

j. Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 – 5 m odległości między rowerami, a przy 

zjazdach od 15 do 30 m, 

k. W kolumnie należy zachować 200 m odległości między poszczególnymi grupami,  



l. Ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15,  

m. Uczestnicy Rajdu zobowiązania są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 – 50 cm od 

krawędzi, 

n. Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych lub czapeczki z daszkiem, okularów 

chroniących oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, ubrania dostosowanego do aury, 

napojów chłodzących,  

o. W trakcie Rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków 

odurzających, 

p. Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru,  

q. nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują 

wykluczenie z Rajdu Maluszka, 

r. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu 

rajdu, 

s. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki 

spowodowane przez uczestników rajdu, 

t. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie 

poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników, 

u.  W trakcie rajdu jego organizatorzy, uczestnicy wykonują filmiki i zdjęcia grupowe 

uczestników. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza zgodę na publikację wizerunku 

uczestnika na zdjęciach lub filmikach grupowych, 

v. Uczestnicy Rajdu startują na własną odpowiedzialność, uczestnictwo w Rajdzie 

Maluszka oznacza akceptację Regulaminu Rajdu, 

w. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora, 

x. udział w Rajdzie jest bezpłatny,  

y. zgłoszenie udziału w Rajdzie należy dokonać w Zespole Żłobków Miejskich                                      

w Białej Podlaskiej ul. Janowska 22 do dnia 08 czerwca 2022 r. do godziny 15 – 00,                        

tel. 83 341 64 23,  lub email zlobek.bp@org.bialapodlaska.bp 

   

6. Trasa przejazdu: 

Start plac Zespołu Żłobków Miejskich przy ul. Janowskiej 22 – Plac Wolności,  

- spotkanie z przedstawicielem miasta,  

Kontynuacja rajdu ulicą Warszawską – Zamkową – Łomaską – Zieloną - ścieżką 

rowerową  do ulicy Chłodnej – kolejny etap pokonujemy „Doliną Krzny” przez drogi 

gruntowe i leśne w kierunku Porosiuk,  

Ognisko - Stanica plaża Porosiuki, kiełbaski i napoje we własnym zakresie, 

 

Powrót z Porosiuk do Białej Podlaskiej drogą gruntową wzdłuż torów kolejowych, 

Drogą Wojskową do Parku Radziwiłłów – zakończenie rajdu, 

 

 

 

W imieniu Organizatora  

          DYREKTOR 

Zespołu Żłobków Miejskich  

     w  Białej Podlaskiej 
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