
REGULAMIN
RAJDU TURYSTYCZNEGO

„„CYKLIŚCI NA SZLAKU PIASTOWSKIM”
W RAMACH „II WEEKEND NA SZLAKU PIASTOWSKIM”

I. Cel rajdu
1Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku, aktywizacja społeczna i integracja.
2Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnej i narodowej.
3Przekazanie uczestnikom wiadomości na temat bezpieczeństwa i higieny w czasie rajdu rowerowego.

II.  Organizator rajdu
1Przekazanie uczestnikom wiadomości na temat bezpieczeństwa i higieny w czasie rajdu rowerowego.
2Organizatorem  turystycznego  rajdu  rowerowego  „Cykliści  na  Szlaku  Piastowskim”  jest  Klaster

Turystyczny „Szlak  Piastowski  w Wielkopolsce”,  Klub  Turystyki  Rowerowej  GENESIS PTTK Oddział
Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Komandor rajdu: Paweł Kubasik
Obsługa rajdu: Katarzyna Drygała, Magdalena Kubasik, Ewa Bosacka, Krzysztof Kaźmierski.

  Danuta  Kryszak, Maria Grabowska
3Zadanie jest finansowane ze środków Klastra Turystycznego Szlak Piastowski w Wielkopolsce 

III.Termin rajdu   
7 maja 2017 r. 

IV.Organizacja rajdu:
1Zbiórka uczestników Rynek w Gnieźnie,  godz. 09.00.
2Start - godzina 09.30.
3Trasa: Rynek w Gnieźnie – Pierzyska  – Fałkowo – Dziekanowice / Mały Skansen (posiłek 

regeneracyjny) – Rzegnowo – Strychowo – Obora – Obórka – Gniezno . Trasa około 47 km.
Powrót na Rynek w Gnieźnie i zakończenie rajdu  około godziny 16.00.

4Trasa rajdu może ulec zmianie. 
5W rajdzie planuje się udział do 50 osób. O udziale w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.
6Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.
7 Przypadki konieczności  udzielenia pomocy medycznej należy zgłaszać organizatorowi. 
8Organizator przewiduje upominki dla każdego uczestnika rajdu rowerowego.

V.  Warunki uczestnictwa
1Każdy uczestnik rajdu rowerowego ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin

dostępny jest na stronie internetowej  www.gniezno.pttk.pl    oraz  www.szlakpiastowski.pl .
2Każdy uczestnik/ opiekun musi dostarczyć kartę zgłoszenia udziału w rajdzie (załącznik) wyłącznie drogą

elektroniczną na adres ktrgenesis@op.pl , w nieprzekraczalnym terminie do 2 maja 2017 roku ,  liczba
uczestników  ograniczona (decyduje  data  wpływu).  Zakwalifikowane  osoby/opiekunowie  otrzymają
elektronicznie informację zwrotną potwierdzającą wpisanie na listę uczestników rajdu.  

3Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i  umiejętności do poruszania się po drogach
(osoby niepełnoletnie muszą posiadać kartę rowerową).

4Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
5Osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie pod opieką osoby pełnoletniej.
6 Obowiązek  i  koszty  ubezpieczenia  spoczywają  na  uczestnikach.  Za  wszelkie  wypadki  i  szkody

zaistniałe  w  trakcie  rajdu  z  winy  uczestników,  odpowiedzialność  prawną  i  materialną  ponoszą
uczestnicy i instytucje zgłaszające.

7Uczestników rajdu obowiązuje posiadanie stosownego do pory roku ubioru oraz roweru sprawnego pod
względem  wymagań  przepisów  ruchu  drogowego.  Rowerzyści  powinni  posiadać  apteczkę,  zestaw
naprawczy (klucze, dętkę, pompkę, łatki itp.) oraz zabezpieczenie roweru przed kradzieżą. 

8Udział w rajdzie rowerowym jest bezpłatny.

http://www.gniezno.pttk.pl/
mailto:ktrgenesis@op.pl
http://www.szlakpiastowski.pl/


VI. Obowiązki uczestników
1Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
2Stosowanie się do uwag, wskazówek oraz poleceń komandora i obsługi rajdu.
3Nie wyprzedzanie prowadzącego kolumnę.
4 Przestrzeganie „Karty Turysty”. 
5Poinformowanie  prowadzącego  o  rezygnacji  z  rajdu  lub  zamiarze  odłączenia  się  od  grupy,

a w przypadku awarii zapewnienie sobie transportu do miejsca zamieszkania.
6Udzielanie pomocy innym uczestnikom rajdu w razie awarii lub wypadku. 
7Przestrzeganie Regulaminu Rajdu Rowerowego.
8Poruszanie  się  w równym tempie dostosowanym do jazdy innych  uczestników zgodnie  z  zasadami

prawa ruchu drogowego.

VII. W czasie rajdu zabrania się
1Spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz udziału po ich spożyciu.
2Używania otwartego ognia.
3Zaśmiecania trasy.
4Niszczenia przyrody.

VIII. Odpowiedzialność organizatora
1Organizator rajdu rowerowego nie odpowiada za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu rowerowego,

zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i  każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,

niezależnie od warunków pogodowych.
3Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu rowerowego i za szkody

wyrządzone przez uczestników.
4Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy przez uczestników oraz w razie awarii

serwisu naprawczego i transportu.
5Organizator zapewnia zwiedzanie w czasie rajdu rowerowego Ostrowa Lednickiego.

IX. Postanowienia końcowe
1Wszyscy uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu,

zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
2Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
3Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja

Organizatora  jest  decyzją  ostateczną.  Nieznajomość  regulaminu  nie  zwalnia  uczestnika  od  jego
przestrzegania.

4Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.


