
Gwieździsta Rowerowa Masa Krytyczna 

15  lipca 2022 r. – Stalowa Wola 

 

Celem Rowerowej Masy Krytycznej jest: 

- zwrócenie uwagi innych uczestników ruchu na obecność rowerzystów na 

drogach 

- edukacja w zakresie przestrzegania Prawa o Ruchu Drogowym 

-  doradzanie zarządcom dróg w zakresie poprawy jakości infrastruktury 

rowerowej 

- promocja roweru jako przyjaznego środowisku, zdrowego, bezpiecznego 

środka transportu 

- integracja środowiska rowerzystów w Stalowej Woli – mieście rowerów. 

REGULAMIN 

Regulamin określa zasady zgromadzenia i warunki przejazdu. 

1. Sart godzina 18.00 z czterech miejsc:  

a) PSP nr 11 – ul. Wojska Polskiego 

b) Plac zabaw przy Spółdzielczym Domu Kultury 

c) Mural Marcelego Siedlanowskiego – ul. Siedlanowskiego 10 

d) PSP nr 12 – Osiedle Poręby. 

2. Meta masy – Skatepark - ul .Przestrzenna. 

3. Peletony masy prowadzą i zamykają przedstawiciele Organizatora – 

Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, ubrani w żółte koszulki. 

4. Każdy uczestnik przejazdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony 

zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym. 

5. Osoby biorące udział w zgromadzeniu i przejeździe robią to na własną 

odpowiedzialność, przestrzegają poleceń przedstawicieli Organizatora i 



zobowiązane są do jazdy zgodnej z Prawem o Ruchu Drogowym. 

6. Osobom biorącym udział w zgromadzeniu i przejazdu zabrania się 

wnoszenia i posiadania niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 

niebezpiecznych,  pirotechnicznych i tym podobnych. 

7.  Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające 

postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń 

przedstawicieli Organizatora zostaną usunięte.  

8.  W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym 

regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel Organizatora. 

 

Uczestnictwo w Masie Krytycznej jest jednoznaczne ze zgodą na 

wykorzystanie wizerunku 

Zgodnie z art.81 ust.1Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) każdy uczestnik 
biorący udział w masie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć oraz 
nagrań zawierających jego wizerunek ( oraz jego dziecka ) zarejestrowany 
podczas realizacji Masy Krytycznej, która odbędzie się dnia 3.05.2022. 
organizowanej przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. 
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że wizerunek może zostać 
umieszczony w gablotach, kronikach, na stronie internetowej oraz w 
materiałach promujących placówkę. 
 
Udział w masie jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu. 

Masa odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 


