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    REGULAMIN 
 
PRZEJAZDU ROWEROWEGO ULICAMI MIASTA LUBINA Z OKAZJI 

EUROPEJSKIEGO DNIA BEZ SAMOCHODU W DNIU 26.09.2020 r. 

„Zwykły - Niezwykły przejazd rowerowy” 

 
I. Organizator przejazdu: 

Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. Lubin, ul. Odrodzenia 28b. 

II. Data i miejsce organizacji  imprezy: 

26 września 2020 r. Lubin - miejsce rozpoczęcia Plac Rynkowy, zakończenie 

w miejscu rozpoczęcia. 

III. Przejazd: 

• Trasa przejazdu ulicami: Rynek, Mieszka I, Al. Niepodległości, Paderewskiego, 

Sikorskiego, Odrodzenia, Kolejowa, 1 – Maja, M. Skłodowskiej – Curie, Kościuszki, 

Kilińskiego, Mieszka I, Rynek. 

• Zbiórka uczestników przejazdu o godz. 13.00 na Placu Rynkowym. 

• Zapoznanie uczestników z obowiązującym regulaminem przejazdu za pomocą 

środków nagłaśniających. 

• Przekazanie pamiątkowych okolicznościowych koszulek uczestnikom przejazdu 

celem stworzenia jednobarwnej kolumny rowerzystów celem zwiększenia ich 

widoczności i poprawy bezpieczeństwa. 

• Uczestnicy podczas oczekiwania na start są zobowiązani do zachowania dystansu 

społecznego (w przypadku jego braku są zobowiązani do zakrycia ust i nosa). 

• Uczestnicy przejazdu będą przed startem ustawieni w czterech sektorach, które będą 

wyruszały z Rynku w 30 sekundowych odstępach. Organizator dopuszcza połączenie 

się sektorów w jedną grupę rowerzystów w czasie przejazdu.  

• Uczestnicy przejazdu podczas jazdy powinni starać się zachować dystans społeczny 

i jechać w odległości co najmniej 1,5 od innego uczestnika. 

• Po uformowaniu kolumny rowerzystów, przejazd ruszy około godz. 14.00 

w następującej kolejności: radiowóz Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, 

kolumna rowerzystów – uczestnicy przejazdu, pojazdy Pogotowia Ratunkowego, 

pojazdy organizatora, radiowóz Komendy Powiatowej Policji w Lubinie 

zamykający kolumnę. 
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• Uczestnicy przejazdu będą się poruszać prawą stroną jezdni zgodnie z zasadami 

ruchu drogowego. 

• Kolumnę otwierają osoby najmłodsze (dzieci i młodzież), a zamykają osoby dorosłe 

celem zapewnienia stałej ciągłości kolumny rowerzystów. 

• Uczestnicy przejazdu mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się 

poleceniom funkcjonariuszy Policji. 

• Rowery które ulegną awarii zostaną zabrane i przetransportowane pojazdami  

organizatora. 

• Czas przejazdu – ok. 45 minut. 

• Na zakończenie rajdu dla uczestników biorących udział w imprezie zostanie  

przeprowadzona loteria fantowa 

• Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do stosowania się do wszystkich zaleceń 

i wytycznych ustalonych przez odpowiednie organu administracji rządowej 

i samorządowej w związku z występowaniem stanu epidemii. 

 

IV. Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg zabezpieczenia 

przejazdu: 

Romuald Kujawa – Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. Lubin, ul. Odrodzenia 

28b. 

tel. 607-467-707, imprezy@rcslubin.pl. 

 

 

 

 

 

      ZATWIERDZAM 
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