
Regulamin przejazdu rowerowego „III Medykaliowy  Wyścig po Zdrowie” 

w dniu 10 maja 2019r. 

1. Organizatorem przejazdu rowerowego „III Medykaliowy Wyścig po Zdrowie” jest Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku.  

2. Przejazd rowerowy jest jednym z wydarzeń Festiwalu Kultury Studenckiej Medykalia 2019. 

3. Celem przejazdu jest promocja społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

oraz aktywnego spędzania czasu na rowerze, jako elementu zdrowego trybu życia. 

4. Trasa przejazdu: Pałac Branickich, Legionowa, Skłodowskiej-Curie, Waszyngtona, Żelazna, 

Wołodyjowskiego, 11-go Listopada, Świętojańska, Mickiewicza, Kuronia, Żurawia, Wiewiórcza, 

Mickiewicza,  Pałac Branickich.  Mapa przejazdu  stanowi załącznik do regulaminu. 

5. W przejeździe mogą wziąć udział członkowie Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku, m.in: nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, pracownicy administracji.  

6. Każdy z uczestników bierze udział w przejeździe na własną odpowiedzialność niezależnie od 

warunków pogodowych. 

7. Każdy uczestnik biorący udział w przejeździe powinien posiadać sprawny technicznie i wyposażony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami rower.  

8. Posiadanie kasku jest nieobowiązkowe, ale zalecane zwłaszcza dla osób niepełnoletnich. 

9. Wskazane jest aby uczestnicy przejazdu posiadali wyróżniające ich elementy ubioru bądź 

wyposażenia roweru, nawiązujące do wykonywanego zawodu, kierunku studiów, przynależności do 

Społeczności Akademickiej UMB.  

10. Każdego uczestnika biorącego udział w przejeździe obowiązuje przestrzeganie zasad Prawa o Ruchu 

Drogowym, wykonywanie poleceń organizatorów oraz służb policji zabezpieczającej przejazd. 

11. Podczas przejazdu uczestnicy powinni poruszać się w jednej zwartej grupie, a w czasie poruszania się 

po drogach publicznych zajmować nie więcej niż jeden pas ruchu. 

12. Przejazd ma charakter rekreacyjny. Tempo jazdy grupy będzie dostosowane do wieku osób biorących 

udział w przejeździe. Nie przewiduje się współzawodnictwa sportowego na trasie przejazdu. 

13. W przypadku, stwierdzenia naruszenia zasad niniejszego regulaminu, niebezpiecznych zachowań na 

drodze, a także podejrzenia poruszania się w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, 

organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z udziału w przejeździe. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników. 

15.  Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 

16. Organizator może odwołać przejazd rowerowy, w przypadku np. niekorzystnych warunków 

atmosferycznych panujących w dniu planowanego przejazdu. 

17. Uczestnicy biorący udział w przejeździe wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z 

przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora. 

18. Udział w przejeździe jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

19. Więcej informacji o przejeździe można uzyskać w Biurze Promocji i Rekrutacji UMB, tel. 85 748 5512.  

 


