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„2 RAJD MOTOCYKLOWY WETERANÓW” zwany dalej „Rajdem” nie jest 

usługą turystyczną w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 548). 

 

Rajd będzie odbywać się przy otwartym ruchu drogowym. Uczestnicy są 

zobowiązani do znajomości i przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz do 

zachowania szczególnej ostrożności podczas Rajdu. 

Zobowiązuję wszystkich uczestników rajdu do przestrzegania ustawy  

z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110). 

 

Obowiązki uczestnika Rajdu: 

1. Uczestnik Rajdu jest zobowiązany do posiadania:  ważnego upoważnienia 

do kierowania pojazdem zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawnego 

technicznie motocykla, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz kasku ochronnego i  ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (OC). 

2. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie i ponoszą pełną 

odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich (innych 

uczestników ruchu), w tym wobec pozostałych uczestników Rajdu. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz do 

podporządkowywania się decyzjom Organizatorów, a także osób 

kierujących ruchem drogowym na trasie Rajdu. 

4. Niezastosowanie się do zasad niniejszego Regulaminu może stanowić 

podstawę do wykluczenia z Rajdu. 

5. Współzawodnictwo sportowe oraz wszelkie zachowania zagrażające 

bezpieczeństwu uczestników Rajdu oraz innych uczestników ruchu 

drogowego jest zabronione. 

6. Rajd nie jest wyścigiem. Ściganie się i wszelkie ryzykowne manewry są 

surowo zabronione. 

7. W czasie jazdy należy bezwzględnie kontrolować prędkość poruszania się, 

odległości i zasady jazdy oraz drogę hamowania, zgodnie z przepisami 

Prawa o Ruchu Drogowym. 

8. Każdy uczestnik Rajdu jest zobowiązany do poruszania się zgodnie  

z zasadami ruchu drogowego, w sposób nie generujący zagrożenia dla 

innych uczestników ruchu. 

9. Jadąc w kolumnie należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości 

między motocyklami i jazdy na ,,zakładkę”. 

10. Każda kolumna z jednostki wojskowej (dalej „JW.”) powinna liczyć nie więcej 

niż 10 motocykli (w tym prowadzący i zamykający grupę). Odstęp między 

poszczególnymi kolumnami 500m. 

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do utrzymywania równego tempa jazdy, 

dostosowanego do prędkości prowadzącego i innych uczestników. Jadąc  

w kolumnie należy pamiętać o zachowaniu należytej ostrożności. 
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12. Każdy manewr może być wykonany dopiero po uprzednim upewnieniu się  

o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio 

zasygnalizowany. 

13. Postoje awaryjne należy organizować poza jezdnią, na przystosowanym do 

tego parkingu w taki sposób, by nie tarasować drogi innym uczestnikom 

ruchu. 

14. Przed wyjazdem Komandor Rajdu lub Koordynator (osoba prowadząca 

kolumnę) omawia trasę przejazdu, uwzględniając miejsca niebezpieczne, 

mogące stwarzać zagrożenia. 

15. Uczestnicy są zobowiązani do wzajemnego wspierania się w trudnych 

sytuacjach (w zależności od posiadanej wiedzy i umiejętności), a także do 

wzajemnej życzliwości. 

16. Wszelkie przejazdy pomiędzy etapami Rajdu odbywają się indywidualnie. 

17. Realnie oceniać swoje umiejętności kierowania motocyklem, możliwości 

posiadanego sprzętu, sytuację i warunki drogowe. 

18. Wykonywać polecenia osób funkcyjnych. 

19. Przestrzegać zasad i przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska  

w miejscach tankowania paliwa. 

20. Powiadamiać osoby funkcyjne o niesprawnościach sprzętu oraz 

odniesionych urazach/kontuzjach w trakcie Rajdu. 

21. Znać swoje miejsce w szyku kolumny. 

22. W trakcie jazdy obserwować zachowanie i tor jazdy innych motocyklistów, 

utrzymywać bezpieczne odległości, nie wykonywać bez wyraźnego powodu 

gwałtownych manewrów. 

 

Komandor Rajdu  

1. Podejmuje ostateczne decyzje dotyczące przebiegu Rajdu. 

2. W uzasadnionych przypadkach podczas trwania Rajdu, podejmuje decyzję 

o zmianie trasy i planu, jednakże z zachowaniem wcześniej określonego 

terminu trwania całego Rajdu. 

3. Odpowiada za kontakty z mediami i koordynuje ich przebieg. 

4. Wyznacza swojego zastępcę. 

 

Koordynator (osoba  prowadząca kolumnę z JW): 

1. Koordynuje wyjazd podporządkowanej mu grupy z danej JW lub innych 

przydzielonych motocyklistów.  

2. Odpowiada za kontakty z miejscowymi władzami, przedstawicielami/ 

opiekunami miejsc odwiedzanych. 

3. Przed wyjazdem udziela instruktażu motocyklistom uczestniczącym  

w Rajdzie dotyczącego zasad bezpieczeństwa oraz omówienia drogi 

przejazdu. 

4. Określa trasę przejazdu, formuje kolumnę, wyznacza osoby funkcyjne. 
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5. W uzasadnionych przypadkach podczas trwania przejazdów, podejmuje 

decyzję o zmianie trasy, zatrzymaniu lub przerwaniu przejazdu o czym 

natychmiast informuje Koordynatora Rajdu. 

6. Wraz z oficerem prasowym JW informuje media lokalne/regionalne  

o przebiegu swojego zaangażowania w Rajd. 

 

 W trakcie Rajdu zabrania się: 

1. Zachowań godzących w dobre imię żołnierza Wojska Polskiego, 

Funkcjonariusza i weterana. 

2. Prowadzenia motocykla w stanie po spożyciu alkoholu lub środków 

odurzających. 

3. Zaśmiecania trasy Rajdu. 

4. Niszczenia przyrody. 

5. Nieuzasadnionego odłączania się od Rajdu bez zgody Komandorów lub 

prowadzącego grupę za wyjątkiem wystąpienia usterek technicznych lub 

innych zdarzeń losowych. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Udział w Rajdzie jest dobrowolny i na własną odpowiedzialność. 

2. Udział w Rajdzie żołnierzy za zgodą dowódców JW. i jednostek 

organizacyjnych innych formacji mundurowych. 

3. Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku  

w relacjach z przebiegu Rajdu, przekazywanych za pośrednictwem mediów 

oraz publikowanych w materiałach promocyjnych Organizatorów. 

4. Uczestnictwo w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się  

i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz oświadczeniem o braku 

przeciwskazań zdrowotnych i formalnych do udziału w Rajdzie.  

5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

6. W kwestiach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. 

7. Regulamin jest dostępny u Organizatora. 

8. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.  

9. Uczestnicy Rajdu poruszają się w samodzielnych kolumnach, które 

docierają do poszczególnych celów na trasie w umówionym czasie, jadąc 

zawsze zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

10. Organizacja rajdu może być ograniczona ze względu na aktualną sytuację 

związaną z koronawirusem. 

11. Podpisana lista o zapoznaniu się z regulaminem Rajdu pozostaje w JW,  

a jej kopia w wersji elektronicznej przesłana do organizatora Rajdu na adres 

e-mail: rajd.motocyklowy.weteranow@gmail.com 


