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1. Nazwa  

Świętojańska Noc Rowerowa 

2. Organizator 

Organizatorem Świętojańskiej Nocy Rowerowej jest Wojewódzki Ośrodek Kultury 

i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie ul. Katowicka 10. 

3. Cel imprezy 

 Promocja oświetlenia rowerowego dla zwiększenia bezpieczeństwa na drodze 

 Popularyzacja aktywnego wypoczynku na rowerach  

 Zintegrowanie środowiska rowerowego 

 Stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji 

 Popularyzacja Stadionu Śląskiego jako miejsca przyjaznego rowerzystom 

 

4. Czas i miejsce imprezy  

 Termin 21.06.2013 

 Godziny 18.00 - 23.00 

 18.00 – 20.00 bezpłatny serwis rowerowy Arka Bike 

 Start – 20.00 

 Meta – 21.00  

 21.00 – 23.00 po przejechaniu trasy: grill i ognisko , konkursy i atrakcje 

 zakończenie imprezy ok. 23.00 

 Zbiórka – parking Stadionu Śląskiego przy „Pomniku Górników” 

 Trasa wyznaczona ścieżką rowerową Parku Śląskiego 

 

5. Uczestnicy 

 Udział w Świętojańskiej Nocy Rowerowej jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa 

jest wypełnienie zgłoszenia. Druk zgłoszenia jest załącznikiem do regulaminu oraz 

do pobrania w formie elektronicznej ze strony www.stadionslaski.pl 

 

 Zgłoszenia przyjmowane będą emailowo na adres wolontariat@stadionslaski.pl do 

20.06.2013r oraz w dniu imprezy do godz. 18.00 – 20.00 w biurze organizacyjnym 

Świętojańskiej Nocy Rowerowej. 

mailto:wolontariat@stadionslaski.pl


 

 Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad i przepisów prawa o ruchu drogowym 

oraz poleceń pilotów.  

 Dzieci (nieposiadające uprawnień do samodzielnego poruszania się po drogach) mogą 

uczestniczyć tylko pod opieką osób dorosłych.  Zaleca się posiadanie kasków. 

 Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i odpowiadają za swój stan zdrowia. 

Przy dokonywaniu rejestracji uczestnik powinien mieć dowód tożsamości w celu 

weryfikacji daty urodzenia.  

 

6. Zasady bezpieczeństwa 

 Uczestnicy muszą przestrzegać zasad obowiązujących w ruchu drogowym oraz 

obowiązkowo  podporządkowują się decyzjom Organizatora.  

 Wymagany jest sprawny rower wraz z oświetleniem 

 Ze względu na rekreacyjny charakter imprezy oraz uczestnictwo w nim małych dzieci 

nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu, 

Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!! 

 Trasa będzie oznakowana 

 Tempo przejazdu ustalają piloci trasy i  dostosowują je do wszystkich uczestników, 

 Zachęcamy do posiadania kasku rowerowego, elementów odblaskowych, kamizelek, 

opasek. 

 

7. Na trasie zabrania się: 

 spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 

 zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych, 

 niszczenia przyrody, 

 indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna, 

 głośnego zachowywania się, 

 zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora. 

 wyprzedzania pilota trasy 

 

8. Nagrody: 

 Zostaną wręczone nagrody dla najmłodszego  i najstarszego uczestnika.  



 Nagrodzona zostanie również najliczniejsza rodzina uczestnicząca w imprezie 

 

 

9.  Informacje dodatkowe 

 Przejazd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie czy 

zgubienie rowerów i rzeczy 

 Organizatorzy zapewniają możliwość przygotowania kiełbaski z grilla po zakończeniu 

przejażdżki – uczestnicy zapewniają sobie produkty spożywcze sami. Do dyspozycji 

będą stanowiska rozpalonych grilli.  

 UWAGA ATRAKCJA IMPREZY !  

W punkcie kulminacyjnym imprezy – godz. 22.00 planowana jest iluminacja świetlna. 

Zachęcamy do przyniesienia z domu lampek choinkowych, które złączone razem 

utworzą spontanicznie łańcuch takiej  iluminacji. 

 

10. 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, 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych 

decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.  

  



ZGŁOSZENIE 

„Świętojańska Noc Rowerowa”  

Stadion Śląski 21.06.2013r. 
 

Imię Nazwisko Wiek 

   

adres zamieszkania 

 

email 

 

telefon 

 

opiekun * 

 

*w przypadku osoby nieletniej 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Świętojańskiej Nocy Rowerowej 

i w pełni go akceptuję. Oświadczam również , że mój stan zdrowia pozwala brać udział 

w tego typu imprezie o charakterze rekreacyjno – sportowym. Oświadczam, że biorę udział 

w Świętojańskiej Nocy Rowerowej na własną odpowiedzialność.  

*Wyrażam zgodę na udział w imprezie osoby nieletniej pod moją opieką, której dotyczy 

niniejsze zgłoszenie 

 

Chorzów dnia 21.06.2013r      …………………… 

podpis uczestnika 

*podpis opiekuna / rodzica 


