
Regulamin rajdu rowerowego w ramach akcji  

Odjazdowy Bibliotekarz 2014 w Przemyślu  

10 maja 2014 r. 

 

I Organizator 
Organizatorami rajdu w ramach ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz są: 
- Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, 

ul. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 1D, 37-700 Przemyśl, 16 73 55 288, 16 73 55 289, 
- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły 

Wschodnioeuropejskiej, ul. Tymona Terleckiego 6, 37-700 Przemyśl. 
 
II Cel imprezy 
Celem imprezy jest: 
- promowanie czytelnictwa, 
- popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku, 
- propagowanie roweru jako środka komunikacji, 
- integracja społeczności lokalnej oraz akademickiej. 
 
III Uczestnicy 
Rajd jest ogólnodostępny, mogą w nim wziąć udział bibliotekarze, czytelnicy, miłośnicy 
książek, bibliotek i aktywnego spędzania czasu na rowerze.  
 
IV Warunki uczestnictwa 
1. Aby wziąć udział w rajdzie należy dokonać zgłoszenia mailowo, osobiście lub 

telefonicznie, podając: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania (miasto), e-
maila (przy zgłoszeniu osobistym lub telefonicznym).  

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów 
odpowiadających za ich zachowanie.  

3. Zgłoszeń można dokonywać od dnia opublikowania regulaminu do 9 maja do godz. 9.00:  
- mailowo: odjazdowyprzemysl@gmail.com,  
- osobiście w Bibliotece Uczelnianej (ul. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 1D, 37-700 

Przemyśl, parter pokój nr 2 lub I piętro pokój nr 10), 
- pod numerem telefonu: 16 73 55 288, 16 73 55 289. 

4. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność – uczestnik 
może ubezpieczyć się od NNW we własnym zakresie. Organizator nie bierze 
odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz całej imprezy 
(ognisko), oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. 

5. Wymagane jest dobre przygotowanie fizyczne oraz sprawny rower. 
6. W trosce o bezpieczeństwo uczestnik rajdu powinien posiadać kask rowerowy (dzieci do 

16 r.ż. – obowiązkowo). 
7. Udział w rajdzie jest bezpłatny. 
 
V Trasa rajdu 
1. Rajd rowerowy przebiegać będzie na trasie:  Przemyśl – Krówniki – Łuczyce – Fort 

Łuczyce – Jaksmanice – Siedliska – Fort Salis Soglio (OPCJONALNIE!) – Fort Borek – 
Karczmary – Krówniki – Przemyśl. 

2. Zbiórka uczestników odbędzie się w dn. 10 maja 2014 r. (sobota) w godz. 9:45-10.00 przy 
Bibliotece Uczelnianej PWSW, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1D (w celu ich 
rejestracji). 

3. Wyjazd na trasę odbędzie się o godz. 10:10. 
4. Planowana godzina powrotu: ok. 13.30. 
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5. Rajd zakończy się ogniskiem integracyjnym na terenie parku Lubomirskich (uczestnicy 
zapewniają sobie wyżywienie we własnym zakresie). 

6. Trasa rajdu będzie liczyła ok. 27 km. 
 

VI Informacje dodatkowe  
1. Każdy uczestnik powinien posiadać: strój dostosowany do pogody, dokument tożsamości, 

napój, zapasową dętkę lub łatki. 
2. Tempo jazdy: turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15-18 km/h. 

 
VII Postanowienia końcowe 
1. Przed wyjazdem na trasę zobowiązuje się uczestników do zapoznania się z regulaminem 

rajdu. Udział w rajdzie jest równoznaczny z akceptacją zasad niniejszego regulaminu. 
2. Podczas rajdu organizatorzy proszą o stosowanie się do zaleceń obsługi imprezy. 
3. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruchu drogowego i 

Karty Turysty. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz 

prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 
5. Szczegółowe informacje o rajdzie w ramach akcji Odjazdowy Bibliotekarz 2014 można 

otrzymać w Bibliotece Uczelnianej PWSW. 
                                                                                             

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 


