
ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH/ 
NA UDZIAŁ DZIECKA  W RAJDZIE ROWEROWYM 

 
 

  ……………………………………………………………              ………………………………….………………………………… 

  imię i nazwisko rodzica /opiekuna/       telefon kontaktowy rodzica /opiekuna/ 
 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka 
 

…………………………………………………………….…………… 
imię i nazwisko  dziecka 

 

w rajdzie rowerowym do Mstowa, który odbędzie się 3.06 2022r. organizowanym przez nauczycieli II LO im. 
R.Traugutta w Częstochowie: p. Marka Podgórskiego (pedagoga) oraz p. Bartłomieja Bigdowskiego (nauczyciela 

wychowania fizycznego) 
 

Oświadczam, że: 
- nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w/w rajdzie rowerowym 
- moje dziecko opanowało aktualnie obowiązujące zasady Kodeksu Drogowego w stopniu umożliwiającym 
bezpieczną, zgodną z przepisami jazdę po drogach i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania 
- zostałam/em poinformowana/ny o obowiązku jazdy w kasku. W przypadku jego braku, zwalniam organizatorów 
z odpowiedzialności za zdrowie i życie mojego dziecka podczas rajdu 
- zostałam/em poinformowana/ny o tym, że organizatorzy nie zapewniają zapasowych dętek (należy to do 
uczestnika rajdu) oraz innych części rowerowych, będą natomiast posiadać przy sobie podstawowy zestaw kluczy 
rowerowych 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na wcześniejsze odłączenie się od grupy i samodzielny 
powrót mojego dziecka do domu na odpowiedzialność rodziców/prawnych opiekunów (rajd rozpoczyna się i 
kończy przed budynkiem liceum).  
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, 
hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia i życia mojego dziecka, przez kierownika 
rajdu lub opiekuna w czasie trwania rajdu.  

 
 
 
 ……………………………………………     …………………………………………… 
              miejscowość i data     podpis rodzica  /opiekuna 

 
Zasady przejazdu podczas rajdu:  
 
1) Rajd rowerowy będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.  
2) Uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg 
podporządkowanych, pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.  
3) Wszyscy uczestnicy rajdu na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni/drogi 
i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.  
4) Uczestnicy muszą posiadać rowery sprawne mechanicznie i odpowiednie do poruszania się po terenie niezabudowanym 
(drogi piaszczyste, kamieniste, gruntowe). Uczestnicy winni posiadać zapasową dętkę lub łatki. 
5) Osoby biorące udział w rajdzie obowiązane są do zachowania w sposób niezagrażający innym uczestnikom rajdu. 
6) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez uczestników rajdu. 
7) Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń 
opiekunów. 
8) Uczestników rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania czy używania tytoniu, alkoholu, narkotyków, 
dopalaczy oraz innych środków odurzających. 
 
Na trasie zabrania się: 
1) Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych. 
2) Niszczenia przyrody. 
3) Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna, w szczególności wyprzedzania prowadzącego rajd nauczyciela 
4) Zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora. 

 
 
Zapoznałam/łem się i zobowiązuję się przestrzegać. 
 
…………………………………………………………………………  …………………………………………………… 
podpis uczestnika rajdu     podpis rodzica/opiekuna 


