
Regulamin IX Etnograficznego Rajdu Rowerowego Śladami 

prof. Romana Reinfussa 

Termin: 20.09.2020 (niedziela) – w przypadku niekorzystnej pogody lub w sytuacji mającej wpływ na 

bezpieczeństwo Uczestników, Rajd może zostać odwołany lub zmieniony. Informacja na ten temat 

pojawi się na stronie www.GorliceBike.pl 

Miejsce: Ziemia Gorlicka  

Organizator: Stowarzyszenie GorliceBike, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów  

Partnerzy: Miasto Gorlice  

Cel imprezy: 

Propagowanie turystyki rowerowej oraz jazdy na rowerze jako sposobu na codzienną rekreację, 

kultywowanie tradycji ludowych, pielęgnowanie pamięci o dawnych obrzędach i zwyczajach naszych 

przodków spisanych przez patrona Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku – prof. Romana 

Reinfussa, promowanie piękna przyrody i walorów turystycznych Ziemi Gorlickiej. 

Program Rajdu: 

godz. 9:00 – Skansen Wsi Pogórzańskiej – Biuro Rajdu – zgłoszenia obecności Uczestników tras MTB i 

Turystycznej 

godz. 10:00 – Skansen Wsi Pogórzańskiej – start tras MTB i Turystycznej. 

godz. 14:45 – parking przy ul. Nadbrzeżnej (nad rzeką Ropa) – zbiórka i zgłoszenia obecności na trasie 

Rodzinnej. 

godz. 15:00 – parking przy ul. Nadbrzeżnej (nad rzeką Ropa) – start trasy Rodzinnej. 

godz. 15:00 – 16:00 – Skansen Wsi Pogórzańskiej – przybycie na metę Rajdu Uczestników 

poszczególnych tras. 

godz. 16:00 – 18:00 – Skansen Wsi Pogórzańskiej – posiłek regeneracyjny, zwiedzanie Skansenu, 

atrakcje przygotowane przez Organizatorów. 

Trasy rajdu: 

1. Trasa MTB – Trudna – około 40 km (dla doświadczonych rowerzystów o dobrej kondycji fizycznej) 

WYMAGANIA: rower górski z amortyzowanym co najmniej przednim widelcem o skoku minimum 100mm 

oraz wyposażone w opony terenowe o dobrej przyczepności w terenie i minimalnej szerokości 2,0” 

NAWIERZCHNIA I WARUNKI NA TRASIE: głównie drogi leśne gruntowe i szutrowe, sporadycznie 

boczne drogi asfaltowe, bród na rzece. Na trasie mogą występować błotne odcinki (ilość i wielkość 

zależna od czasu kiedy miał miejsce ostatni deszcz i jego intensywności), w kilku miejscach może 

okazać się konieczne podprowadzenie roweru 

START: Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku > Bielanka > Łosie > Kunkowa > Łosie > Klimkówka 

> Ropa > Szymbark > Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku 

2. Trasa Turystyczna – Średni poziom trudności – około 35 km (dla rowerzystów o dobrej kondycji 

fizycznej jeżdżących regularnie na dłuższe wycieczki) 

WYMAGANIA: zalecany rower trekkingowy o oponach przystosowanych do nawierzchni asfaltowych 

i szutrowych 

www.GorliceBike.pl


NAWIERZCHNIA I WARUNKI NA TRASIE: głównie boczne drogi o nawierzchni asfaltowej oraz nieliczne 

odcinki szutrowe. Na trasie występują odcinki podjazdowe o dużym nachyleniu - może okazać się 

konieczne podprowadzenie roweru. 

START: Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku > Gorlice - Golgota > Łużna - Pustki > Szalowa - 

Kościół > Bieśnik > Bystra > Szymbark > Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku 

3. Trasa Rodzinna – Łatwa – około 10 km (dla początkujących rowerzystów i tych którzy jeżdżą 

rzadko i na krótkie wycieczki) 

WYMAGANIA: dowolny rodzaj roweru 

NAWIERZCHNIA I WARUNKI NA TRASIE: głównie droga szutrowa, nieliczne odcinki o nawierzchni 

asfaltowej oraz utwardzonej gruntowej 

START: parking przy ul. Nadbrzeżnej w Gorlicach > ścieżką rowerową wzdłuż rzeki Ropa > Skansen Wsi 

Pogórzańskiej w Szymbarku 

Miejsce Zakończenia: Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa  

Warunki uczestnictwa:  

 Zgłoszenie się na odpowiednim formularzu oraz opłacenie wpisowego (szczegóły poniżej). 

 Rejestracja udziału / stawienia się na start Rajdu w Biurze Rajdu. 

 W Rajdzie mają prawo startu wszyscy chętni, dysponujący dobrym stanem zdrowia. 

 Uczestnicy Rajdu biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. 

 Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego 
podporządkowania się decyzjom kierowników poszczególnych tras oraz Organizatorów Rajdu. 

 Każdego Uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego, o ochronie przyrody 
i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych i ich przestrzeganie. 

 Dzieci do 16 lat mogą brać udział w Rajdzie tylko pod opieką rodziców lub innej upoważnionej do tego 
osoby dorosłej, a młodzież mająca ukończone 16 lat może brać udział bez opiekunów za pisemną 
zgodą rodziców. 

 Uczestnicy są zobowiązani posiadać sprawny technicznie rower, który musi być wyposażony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych 
(rowerowych). Na trasie MTB kask rowerowy jest obowiązkowy! 

 Każdy z Uczestników powinien dokonać podstawowego przeglądu roweru przed Rajdem. Wymagane 
są dwa sprawne hamulce i posiadanie zapasowej dętki dopasowanej do koła swojego roweru oraz 
łatek. 

 Maksymalna liczba rowerzystów w zwartej grupie jadącej po drodze publicznej to 15, a odległość 
pomiędzy grupami to minimum 200m. Odległości między rowerzystami podczas jazdy powinny być 
takie, aby umożliwiały bezpieczne hamowanie. 

 Należy zachować odpowiednią odległość między uczestnikami podczas jazdy i stosować się do 
przepisów ruchu drogowego  

 Grupę prowadzi kierownik, dyktuje on tempo jazdy, kierunek i nie można go wyprzedzać. 

 Organizator Rajdu ma prawo do publikacji wizerunków (zdjęcia, filmy) Uczestników na stronach www, 
mediach społecznościowych i w relacjach multimedialnych. 

 Każdy z Uczestników jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących wytycznych związanych 
z panującą pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz do wzięcia z sobą maseczki i rękawiczek 
jednorazowych. 

 Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana trasy powodują wykluczeniu z Rajdu. 



Opłata startowa i zapisy 

Wpisowe wynosi: 

a. osoby urodzone przed 2005 rokiem – 20 zł 

b. dzieci urodzone w 2005 roku i później – 10 zł 

Opłatę należy uiścić wpłacając odpowiednią kwotę do dnia 17-09-2020 roku na konto: 

Bank Spółdzielczy w Gorlicach, nr konta: 24 8795 0005 2001 0009 0304 0001 

Właściciel konta:    Stowarzyszenie GorliceBike 

Tytułem:      wpisowe Rajd Reinfussa 2020 

UWAGA: Opłata startowa nie podlega zwrotowi na wypadek zrezygnowania przez Uczestnika z udziału 

w Rajdzie! 

Opłata startowa podlega zwrotowi: 

a. po odwołaniu Rajdu przez Organizatora 

b. po ewentualnym zmianie terminu Rajdu przez Organizatora, jednak jedynie na pisemny wniosek 

osoby wpłacającej, wysłany na adres: stowarzyszenie@gorlicebike.pl . Brak wniosku o zwrot 

opłaty startowej oznacza akceptacje nowego terminu wydarzenia i deklaracje uczestnictwa w nim. 

Konieczne jest wcześniejsze wypełnienie internetowego formularza rejestracyjnego - link do niego jest 

dostępny na stronie internetowej www.GorliceBike.pl w zakładce Kalendarz Wydarzeń oraz na fanpage 

www.facebook.com/GorliceBike Rejestracja do Rajdu jest aktywna do 17 września 2020 roku. W ramach 

wpisowego Organizatorzy zapewniają uczestnikom: pamiątkowy medal, ciepły poczęstunek, wodę, kawę 

lub herbatę oraz wstęp do Skansenu Wsi Pogórzańskiej na Piknik podczas którego jest możliwość 

zwiedzania Skansenu oraz gdzie odbędą się bezpłatne warsztaty dla dzieci uczestniczących w Rajdzie, 

które ukończyły maksymalnie 15 lat. 

Postanowienia końcowe:  

 Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia dla Uczestników Rajdu – Uczestnicy mogą się 
ubezpieczyć we własnym zakresie. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe 

i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez 

Uczestników Rajdu, zarówno wobec Uczestników jak i osób trzecich. 

 Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych 

szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie Uczestników. 

 Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany lub skrócenia trasy w trakcie trwania Rajdu. 

 Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych, nieobjętych 

regulaminem decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. 

 Wszelkie informacje na temat Rajdu będą dostępne na stronie www.GorliceBike.pl oraz na fanpage 

www.facebook.com/GorliceBike 

 Udział w Rajdzie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, jego nieznajomość nie zwalnia 

Uczestnika od jego przestrzegania. 
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