
                

 

                                                                                                       
                                   
                                   

ROZPOCZĘCIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO 

RODZINNY 

Szczegółowy Regulamin Parady Motocyklowej
określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy

istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

1. Organizatorem Imprezy motocyklowej "Rozpoczęcie sezonu 

rodzinny  - Ostrołęka 2019r.

organizowana pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki.

2. Za miejsce imprezy uzna

Ostrołęce ul. Wioślarska. 

3. Impreza przeznaczona jest dla motocyklistów, innych osób zmotoryzowanych oraz 

mieszkańców miasta. 

4. W ramach imprezy planowana jest parada motocyklowa 

planu: 

– początek trasy parady ul. Wioślarska (okoli

Kujawską, następnie skręt w lewo w ul. Kurpiowską, następnie skręt w prawo w ul. Gen. 

Ludwika Kickiego, potem wjazd na DK 61, skręt w lewo w ul. Gen. Ludwika 

Bogusławskiego, skręt w lewo w ul. Gen. A.E. Fieldorfa "Nila

Pawła II, następnie skręt w lewo w ul. Bohaterów Warszawy, skręt w lewo w ul. Gen. 

Władysława Sikorskiego, skręt w prawo w ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera, 

następnie ul. Wincentego Witosa, skręt w lewo w DK 61 (ul. Traugutt

prawo w ul. 22 Lipca, skręt w lewo w ul. Kurpiowską, następnie skręt w prawo w ul. 

Kujawską i skręt w lewo w ul Wioślarską 

5. Każdy uczestnik - kierowca parady musi mieć uprawnienia niezb

swoim pojazdem. 

6. Uczestnicy PARADY dokonują ubezpieczenia uc

zakresie i na własny rachunek.

7. Uczestnik parady ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu

8. Uczestnik parady stosuje się do wszystkich poleceń 

odpowiedzialne za porządek z ramienia organizatora oraz

9. W trakcie parady jej uczestnicy korzystają tylko z jednego pasa ruchu (prawego).

10. Zabrania się jazdy po chodnikach dla pieszych lub pasach rozdzielających jezdnie

11. Uczestników obowiązują kaski

12. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie motocykla z ważnymi badan

13. W paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby n

innych środków odurzających.

14. Uczestnicy parady mają obowiązek jazdy 

prędkością ustaloną przez prowadzącego kolumnę i w granicach określonych z przodu 

pilotem, a z tyłu pojazdami organizatora zamykającymi tę kolumnę;

 

 

 

                                                                                                                    Ostrołęka, 

 

ROZPOCZĘCIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO - 

RODZINNY - OSTROŁĘKA 2019r. 

 
Szczegółowy Regulamin Parady Motocyklowej

określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy

istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

motocyklowej "Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 

Ostrołęka 2019r.” jest Klub Motocyklowy Galloping Bulls Ostrołęka. Impreza 

organizowana pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki. 

uznany jest teren położony przy Plaży Miejskiej nad Narwią w 

Impreza przeznaczona jest dla motocyklistów, innych osób zmotoryzowanych oraz 

W ramach imprezy planowana jest parada motocyklowa ulicami miasta Ostrołęki wg. 

początek trasy parady ul. Wioślarska (okolica plaży miejskiej, dalej wjazd w ul. 

Kujawską, następnie skręt w lewo w ul. Kurpiowską, następnie skręt w prawo w ul. Gen. 

Ludwika Kickiego, potem wjazd na DK 61, skręt w lewo w ul. Gen. Ludwika 

Bogusławskiego, skręt w lewo w ul. Gen. A.E. Fieldorfa "Nila", dalej wjazd w Al. Jana 

Pawła II, następnie skręt w lewo w ul. Bohaterów Warszawy, skręt w lewo w ul. Gen. 

Władysława Sikorskiego, skręt w prawo w ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera, 

następnie ul. Wincentego Witosa, skręt w lewo w DK 61 (ul. Traugutt

prawo w ul. 22 Lipca, skręt w lewo w ul. Kurpiowską, następnie skręt w prawo w ul. 

Kujawską i skręt w lewo w ul Wioślarską - dojazd do miejsca imprezy. 

kierowca parady musi mieć uprawnienia niezbędne do 

Uczestnicy PARADY dokonują ubezpieczenia uczestnictwa i sprzętu we własnym 

zakresie i na własny rachunek. 

Uczestnik parady ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Uczestnik parady stosuje się do wszystkich poleceń wydawanych przez osoby 

odpowiedzialne za porządek z ramienia organizatora oraz Policję. 

W trakcie parady jej uczestnicy korzystają tylko z jednego pasa ruchu (prawego).

Zabrania się jazdy po chodnikach dla pieszych lub pasach rozdzielających jezdnie

Uczestników obowiązują kaski ochronne. 

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie motocykla z ważnymi badaniami 

mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem alkoholu, 

. 

icy parady mają obowiązek jazdy dwa motocykle w uformowanej kolumnie z 

prędkością ustaloną przez prowadzącego kolumnę i w granicach określonych z przodu 

pilotem, a z tyłu pojazdami organizatora zamykającymi tę kolumnę;  

 dnia 12.04.2019r. 

 PIKNIK 

Szczegółowy Regulamin Parady Motocyklowej 
określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy 

motocyklowego - piknik 

Bulls Ostrołęka. Impreza 

teren położony przy Plaży Miejskiej nad Narwią w 

Impreza przeznaczona jest dla motocyklistów, innych osób zmotoryzowanych oraz 

ulicami miasta Ostrołęki wg. 

ca plaży miejskiej, dalej wjazd w ul. 

Kujawską, następnie skręt w lewo w ul. Kurpiowską, następnie skręt w prawo w ul. Gen. 

Ludwika Kickiego, potem wjazd na DK 61, skręt w lewo w ul. Gen. Ludwika 

", dalej wjazd w Al. Jana 

Pawła II, następnie skręt w lewo w ul. Bohaterów Warszawy, skręt w lewo w ul. Gen. 

Władysława Sikorskiego, skręt w prawo w ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera, 

następnie ul. Wincentego Witosa, skręt w lewo w DK 61 (ul. Traugutta), dalej skręt w 

prawo w ul. 22 Lipca, skręt w lewo w ul. Kurpiowską, następnie skręt w prawo w ul. 

 

ędne do kierowania 

zestnictwa i sprzętu we własnym 

drogowego. 

wydawanych przez osoby 

W trakcie parady jej uczestnicy korzystają tylko z jednego pasa ruchu (prawego). 

Zabrania się jazdy po chodnikach dla pieszych lub pasach rozdzielających jezdnie. 

iami technicznymi. 

ie będące pod wpływem alkoholu, ani 

dwa motocykle w uformowanej kolumnie z 

prędkością ustaloną przez prowadzącego kolumnę i w granicach określonych z przodu 



                

 

15. Zabrania się bezwzględnie 

na chodniki itp oraz poruszania

szczególności wykonywania różnych ewolucji, palenia gumy itp

16. Kolumnę parady prowadzi oznaczony motocykl pilotu

nie wolno wyprzedzać. 

17. Kolumnę parady zamyka oznaczony motocykl lub pojazd uprzywilejowany (policja, straż

miejska). 

18. Organizator ma prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo zachowanie 

mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i

19. Uczestnicy parady motocyklowej będą poinformowaniu o bezwzględnym 

podporządkowaniu się decyzjom Organizatorów i służb porządkowych oraz znakom i 

sygnałom na drodze. 

20. Wszelkie występki uczestników parady i nie 

wykluczenie z imprezy. 

21. Za zachowanie uczestników na i poza terenem zlotu, organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik zlotu ponosi odpowiedzialność cywilną i 

karną za własne zachowanie. 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do 

uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jeżeli nie były one skutkiem działań organizatora.

23.Organizator dołoży wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy imprezy byli 

jednakże każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania 

24. Uczestnictwo w paradzie jest równoznaczne z zapoznaniem się z zapisami regu

przyjęciem ich do stosowania.

25. Regulamin i mapa z trasą przejazdu będą d

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabrania się bezwzględnie opuszczania, wyprzedzania uformowanej kolumny

oraz poruszania się pojazdów w sposób zagrażający bezpieczeństwu, a w 

różnych ewolucji, palenia gumy itp. 

Kolumnę parady prowadzi oznaczony motocykl pilotujący lub radiowóz policji, którego 

Kolumnę parady zamyka oznaczony motocykl lub pojazd uprzywilejowany (policja, straż

Organizator ma prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo zachowanie 

na bezpieczeństwo uczestników i widzów. 

Uczestnicy parady motocyklowej będą poinformowaniu o bezwzględnym 

podporządkowaniu się decyzjom Organizatorów i służb porządkowych oraz znakom i 

Wszelkie występki uczestników parady i nie stosowanie się do Regulaminu spowodują 

Za zachowanie uczestników na i poza terenem zlotu, organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik zlotu ponosi odpowiedzialność cywilną i 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do 

uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jeżeli nie były one skutkiem działań organizatora.

.Organizator dołoży wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy imprezy byli 

owiązany jest do przestrzegania regulaminu imprezy. 

Uczestnictwo w paradzie jest równoznaczne z zapoznaniem się z zapisami regu

stosowania. 

25. Regulamin i mapa z trasą przejazdu będą dostępne na stronie www.gallopingbulls.pl

uformowanej kolumny, wjeżdżania 

się pojazdów w sposób zagrażający bezpieczeństwu, a w 

jący lub radiowóz policji, którego 

Kolumnę parady zamyka oznaczony motocykl lub pojazd uprzywilejowany (policja, straż 

Organizator ma prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo zachowanie 

Uczestnicy parady motocyklowej będą poinformowaniu o bezwzględnym 

podporządkowaniu się decyzjom Organizatorów i służb porządkowych oraz znakom i 

stosowanie się do Regulaminu spowodują 

Za zachowanie uczestników na i poza terenem zlotu, organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik zlotu ponosi odpowiedzialność cywilną i 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do 

uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jeżeli nie były one skutkiem działań organizatora. 

.Organizator dołoży wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy imprezy byli zadowoleni, 

regulaminu imprezy.  

Uczestnictwo w paradzie jest równoznaczne z zapoznaniem się z zapisami regulaminu i 

ostępne na stronie www.gallopingbulls.pl 



                

 

 

 

 

Program imprezy "Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 

Ostrołęka 2019r."ze szczególnym opisem trasy i podaniem odległości oraz 

czasu przejazdu. 

Początek imprezy godz. 14:30 wyjazd z ul. Wioślarskiej, trasa długości 9,3 km planowany czas 

przejazdu 22 min. 

Szczegółowy opis trasy: 

– początek trasy parady ul. Wioślarska (okolica plaży miejskiej, dalej wjazd w ul. 

Kujawską, następnie skręt w lewo w ul. Kurpiowską, następnie 

Ludwika Kickiego, potem wjazd na DK 61, skręt w lewo w ul. Gen. Ludwika 

Bogusławskiego, skręt w lewo w ul. Gen. A.E. Fieldorfa "Nila", dalej wjazd w Al. Jana 

Pawła II, następnie skręt w lewo w ul. Bohaterów Warszawy, skręt w lewo w

Władysława Sikorskiego, skręt w prawo w ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera, 

następnie ul. Wincentego Witosa, skręt w lewo w DK 61 (ul. Traugutta), dalej skręt w 

prawo w ul. 22 Lipca, skręt w lewo 

Kujawską i skręt w lewo w ul Wioślarską 

 

 

 

Program imprezy "Rozpoczęcie sezonu motocyklowego - piknik rodzinny 

Ostrołęka 2019r."ze szczególnym opisem trasy i podaniem odległości oraz 

14:30 wyjazd z ul. Wioślarskiej, trasa długości 9,3 km planowany czas 

początek trasy parady ul. Wioślarska (okolica plaży miejskiej, dalej wjazd w ul. 

Kujawską, następnie skręt w lewo w ul. Kurpiowską, następnie skręt w prawo w ul. Gen. 

Ludwika Kickiego, potem wjazd na DK 61, skręt w lewo w ul. Gen. Ludwika 

Bogusławskiego, skręt w lewo w ul. Gen. A.E. Fieldorfa "Nila", dalej wjazd w Al. Jana 

Pawła II, następnie skręt w lewo w ul. Bohaterów Warszawy, skręt w lewo w

Władysława Sikorskiego, skręt w prawo w ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera, 

następnie ul. Wincentego Witosa, skręt w lewo w DK 61 (ul. Traugutta), dalej skręt w 

w ul. 22 Lipca, skręt w lewo w ul. Kurpiowską, następnie skręt w prawo w ul

Kujawską i skręt w lewo w ul Wioślarską - dojazd do miejsca imprezy. 

piknik rodzinny - 

Ostrołęka 2019r."ze szczególnym opisem trasy i podaniem odległości oraz 

14:30 wyjazd z ul. Wioślarskiej, trasa długości 9,3 km planowany czas 

początek trasy parady ul. Wioślarska (okolica plaży miejskiej, dalej wjazd w ul. 

skręt w prawo w ul. Gen. 

Ludwika Kickiego, potem wjazd na DK 61, skręt w lewo w ul. Gen. Ludwika 

Bogusławskiego, skręt w lewo w ul. Gen. A.E. Fieldorfa "Nila", dalej wjazd w Al. Jana 

Pawła II, następnie skręt w lewo w ul. Bohaterów Warszawy, skręt w lewo w ul. Gen. 

Władysława Sikorskiego, skręt w prawo w ul. Kontradmirała Włodzimierza Steyera, 

następnie ul. Wincentego Witosa, skręt w lewo w DK 61 (ul. Traugutta), dalej skręt w 

w ul. Kurpiowską, następnie skręt w prawo w ul. 

 


