
 

REGULAMIN 

 

 Rajdu Odjazdowy Bibliotekarz 2022  

 

 

 

 
Postanowienia ogólne: 

 

1. Odjazdowy Bibliotekarz to kampania, w ramach której organizowane są przejazdy 

rowerowe bibliotekarzy, czytelników oraz miłośników słowa pisanego, bibliotek i 

rowerów, połączone z animacją czytelnictwa i promocją aktywnego modelu życia. 

 

 

2. Organizatorem akcji Odjazdowy Bibliotekarz w Pile jest Publiczna Biblioteka 

Pedagogiczna w Pile.  

 

3. Rajd odbędzie się w dniu 7 maja 2022 r. Start: Publiczna Biblioteka 

Pedagogiczna, ul. Bydgoska 21, Piła; godz. 10.00. (Biblioteka rekomenduje zbiórkę  

o godz. 9.45). 

 

 

Cele akcji to: 

a)  promowanie bibliotek i czytelnictwa 

b)  integracja społeczności lokalnej, w tym dzieci 

c)  walka ze stereotypowym postrzeganiem bibliotek, czytania oraz zawodu bibliotekarza 

d)  kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek, czytania, bibliotekarzy 

e)   integracja środowiska bibliotekarskiego 

f)   propagowanie modelu aktywnego spędzania czasu wolnego 

g)  propagowanie zdrowego stylu życia – roweru jako środka transportu 

 

 

4. Każdy uczestnik wycieczki powinien znać jej trasę. Trasa wiedzie ścieżką rowerową – 

spod Biblioteki dookoła Piły, około 10 km. 

 

5. Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można 

go wyprzedzać. 

 

6. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość podstawowych przepisów ruchu 

drogowego oraz ich przestrzeganie. 

 

7. Organizator rekomenduje uczestnikom rajdu posiadanie  kasku rowerowego w celu 

zapewnienia sobie maksymalnego bezpieczeństwa podczas jazdy. 



 

 

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać sprawny rower z zapięciem do roweru. 

Jazda po zmroku nie jest przewidziana.  

 

9. Dorosły uczestnik rajdu zobowiązany  jest  posiadać  ważny dokument tożsamości. 

 

10. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie. Taka sytuacja 

dopuszczalna jest w przypadku opiekuna z dzieckiem. 

 

11. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne 

hamowanie, tzn. 2, 3 metry, ale nie więcej niż 5 metrów, by zapewnić ciągłość. 

 

12. Zabrania się jazdy bez trzymania kierownicy. 

 

13. Należy unikać najazdu kołami na przeszkody, co może być powodem uszkodzenia 

roweru bądź spowodować kolizję. 

 

14. O zmęczeniu  każdy uczestnik powinien poinformować kierownika. 

 

15. Tempo rajdu będzie podporządkowane jadącym dzieciom, stąd nie przewiduje się 

postoju. 

 

16. W przypadku, kiedy sytuacja zmusi do postoju uczestnika – reszta wycieczki powinna 

poczekać by zapobiec jej dezorganizacji.  

 

17. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych przez uczestników 

podczas trwania rajdu.  

 

18. Poczęstunek oraz napoje należy zabezpieczyć we własnym zakresie. 

 

19. Meta rajdu (około godz. 11.30) znajdować się będzie w Parku na Wyspie u 

„Wyspiarza”. Zapraszamy wówczas na prelekcję pani Edyty Piekarskiej, doradczyni 

metodycznej CDN w Pile z przedmiotu biologia. Temat warsztatów: Zero waste. 

 

20. Podczas warsztatów – na miejscu - będzie można nabyć poczęstunek oraz napoje we 

własnym zakresie. 

 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, w tym rower -

pozostawione bez opieki. 

 

22. Uczestnicy akcji biorą udział w rajdzie z własnej inicjatywy i na własną 

odpowiedzialność. W przypadku dzieci młodszych – odpowiedzialność za dziecko 

ponosi jego opiekun. 

 

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kolizje i wydarzenia 

podczas rajdu. 

 



 

24. Podpis uczestnika rajdu (Zał. Nr 1) jest równocześnie akceptacją niniejszego 

Regulaminu. Podpisy zbierane będą przed startem. 

 

 

      Piła, 07.05.2022 r                                                                      Lidia Bochan                                                            

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


