
REGULAMIN „Nawigacyjnego Rajdu Rowerowego 2016” 

- gry miejskiej z wykorzystaniem pojazdów napędzanych siłą ludzkich mięśni 

  
1.    Regulamin określa zasady udziału w „Nawigacyjnym Rajdzie Rowerowym 2016” (zwanym dalej „Rajdem”) oraz obowiązki i zasady 

zachowania się uczestników Rajdu. 
  

2.     „Nawigacyjny Rajd Rowerowy 2016” to rajd rowerowy, który odbywa się w dwóch etapach: 
I etap – w dniach 1 maja – 31 maja 2016 r. pod tytułem Miasto-Ogród, 
II etap – w dniach 1 lipca – 31 sierpnia 2016 r. pod tytułem Twierdza. 
  

3.    Organizatorem „Nawigacyjnego Rajdu Rowerowego 2016” jest Muzeum Powstania Warszawskiego – oddział Instytut Stefana 
Starzyńskiego, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79, wpisane do rejestru instytucji kultury m.st. Warszawy pod nr 10/2004 (zwane 
dalej „Organizatorem”). 
  

4.    Udział w Rajdzie jest bezpłatny. 
  

5.    Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom ruchu drogowego. 
  

6.    Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 
  

7.    Uczestnikom Rajdu zabrania się posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, 
pirotechnicznych i tym podobnych. 
  

8.    Zabrania się udziału w Rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu i substancji odurzających, a także zabrania się posiadania i 
spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających  
i psychotropowych podczas Rajdu. 
  

9.    W Rajdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni z zastrzeżeniem, że udział w Rajdzie osoby niepełnoletniej dozwolony jest wyłącznie 
pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 
  

10.  Zaleca się, by w Rajdzie udział wzięły osoby posiadające prawo jazdy lub kartę rowerową. 
  

11.  Uczestnikom Rajdu zaleca się posiadanie i założenie kasku rowerowego w trakcie przejazdu każdego z etapów Rajdu. 
  

12.  Aby wziąć udział w Rajdzie, należy pobrać i zapoznać się z materiałami przygotowanymi przez Organizatora (wprowadzenie do 
Rajdu, karta Rajdu, zdjęcia oraz karta pytań i odpowiedzi), zamieszczonymi na stronie www.1944.pl przed rozpoczęciem każdego 
kolejnego etapu Rajdu  
i przejechać go w dowolnie wybranym dniu i o dowolnie wybranej porze, z zachowaniem terminów trwania poszczególnych etapów 
Rajdu. 

  
13.  Uczestnicy biorący udział w Rajdzie mogą startować indywidualnie lub w zorganizowanych grupach. W przypadku przejazdu w 

grupie, uczestnicy zobowiązani są wyłonić reprezentanta grupy upoważnionego do odbioru nagrody w jej imieniu, w razie wygranej 
zespołu. 

  
14.  Każdy z uczestników Rajdu podczas przejazdu powinien posiadać długopis. 

  
15.  Po przejechaniu każdego z poszczególnych etapów Rajdu wypełnioną kartę odpowiedzi należy odesłać na adres rajd@1944.pl, 

odpowiednio do dnia: I etap - 31.05.2016 r. oraz II etap -  31.08.2016 r. 
  

16.  W ramach każdego etapu zostanie przyznanych 10 nagród uczestnikom, którzy otrzymali kolejno najwyższą liczbę punktów; w 
przypadku gdy ostatnie nagradzane miejsce zajmie ex aequo kilku uczestników z tą samą ilością punktów, nagroda za zajęcie tego 
miejsca zostanie przyznana w drodze losowania między uczestnikami, którzy zajęli ostatnie nagradzane miejsce z tą samą ilością 
punktów. 
  

17.  W czasie dwóch edycji rajdu (Miasto-Ogród i Twierdza) punktacja uczestników będzie zliczana  
w ramach klasyfikacji generalnej. 
Nagrody dodatkowe zostaną przyznane uczestnikom, którzy wezmą udział w dwóch etapach rajdu (I – Miasto-Ogród, II - Twierdza) i 
zajmą I, II i III miejsce. Miejsca te zostaną przyznane uczestnikom, którzy otrzymali kolejno najwyższą liczbę punktów. 
W przypadku, gdy więcej niż jeden uczestnik zajmie kolejno I, II i III miejsce, nagrody zostaną przyznane w wyniku losowania wśród 
tych uczestników. 
  

18.  Punktacja zostanie przyznana według następujących zasad: 
1) punkty za poprawnie udzielone odpowiedzi na pytania (sposób punktacji znajduje się w karcie pytań, umieszczonej na stronie 
www.rajd.1944.pl); 
2)   punkty za zadanie fotograficzne (odpowiednie umiejscowienie zdjęcia na karcie odpowiedzi, sposób punktacji znajduje się we 
Wprowadzeniu do Rajdu, umieszczonym na stronie www.rajd.1944.pl). 

  
19.  Ogłoszenie wyników poszczególnych etapów Rajdu oraz rozdanie nagród nastąpi w siedzibie Organizatora odpowiednio w 

terminach: 
I etap - 07.06.2016 r., 
II etap - 06.09.2016 r. 
Szczegóły dotyczące ogłoszenia wyników, losowania i rozdania nagród po zakończeniu każdego etapu będą zamieszczane na 
stronie www.1944.pl. 

  
20.  Warunkiem wydania nagrody jest zapłata przez nagrodzonego uczestnika na rzecz Muzeum Powstania Warszawskiego kwoty 

odpowiadającej wysokości podatku dochodowego od uzyskanej nagrody (o ile podatek taki wystąpi). 
  

21.   Z udziału w losowaniu oraz rozdawania nagród w ramach uzyskania najlepszych wyników wyłączeni są pracownicy oraz członkowie 
rodzin Organizatora, a także innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu. 

  



22.  Poprzez udział w Rajdzie każdy z uczestników Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Muzeum 
Powstania Warszawskiego, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79 dla potrzeb związanych z projektem „Nawigacyjny Rajd 
Rowerowy 2016”  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. 
  

23.  Wszystkie osoby uczestniczące w Rajdzie mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. 
  

  
24.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu poprzez opublikowanie zmian na stronie www.rajd.1944.pl, a także do 

przerwania Rajdu w uzasadnionych przypadkach. 

 


