
Regulamin przejazdu na rolkach ulicami Powiatu Dzierżoniowskiego (Bielawa i Dzierżoniów) 
w ramach imprezy o nazwie: „Wyroluj Raka”, organizowanej dla uczczenia 

Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi.

 
1. Organizatorem imprezy w dniu 15.10.2019 r. jest Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, 
ul. Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów.
2. Zbiórka uczestników nastąpi w dniu przejazdu o godzinie 18.45 na parkingu przy ulicy 
Wysokiej 1 (przed głównym wejściem na teren rekreacyjny Jeziora Bielawskiego).
3. Przejazd rozpocznie się o godz. 19.00 i zakończy około godz. 20.00.
4. Trasa imprezy odbędzie się po następujących ulicach:
- Bielawa: ul. Wysoka, Kasztanowa, Akacjowa, Lipowa, Grabskiego, Żeromskiego, 
Dzierżoniowska.
- Dzierżoniów: ul. Batalionów Chłopskich, Kolejowa.
- Koniec trasy: Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne w Dzierżoniowie. 
- Powrót uczestników do Bielawy odbywa się komunikacją miejską ZKM Bielawa 
(bilet przejazdu we własnym zakresie).
5. Kolumna rolkarzy kierowana jest wyznaczoną trasą, ewentualna zmiana trasy może być 
podyktowana nagłą sytuacją wprowadzoną przez funkcjonariuszy policji.
6. Uczestnicy będą poruszać się prawą stroną jezdni.
7. Całość przejazdu koordynuje i zabezpiecza policja oraz straż miejska Bielawy i 
Dzierżoniowa.
8. Łączność odbywać się będzie za pomocą telefonów komórkowych i radia.
9. W przejeździe nie mogą brać udział osoby pod wpływem alkoholu i innych środków 
odurzających.
10. Osoby biorące udział w przejeździe winny stosować się do obowiązujących przepisów 
ruchu drogowego oraz reagować na polecenia funkcjonariuszy policji i osób wyznaczonych 
przez organizatora.
11. Grupę rolkarzy prowadzi samochód komisariatu policji.
12. Na czele i końcu kolumny jadą na rolkach w kamizelkach odblaskowych osoby 
wyznaczone przez organizatora.
13. W przypadku gdy rolkarz nie będzie w stanie kontynuować jazdy, będzie musiał zejść 
z trasy na chodnik zgłaszając organizatorowi zakończenie jazdy.
14. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać podpisaną przez rodziców zgodę na udział 
w wydarzeniu.
15. Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własne ryzyko i zapewnia sobie 
ubezpieczenie we własnym zakresie.
16. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne. 
17. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 


