
REGULAMIN
RAJDU ROWEROWEGO 

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

ORGANIZOWANEGO PRZEZ 
STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI

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

II. Organizator pikniku:
Organizatorem rajdu rowerowego „Rowerowo na Szlaku Piastowskim” jest Stowarzyszenie pod 
Żaglami. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Starostwa Powiatowego 
w Gnieźnie oraz Gminy Trzemeszno. 

III. Termin rajdu: 6 maja 2017 r. 

IV. Organizacja rajdu:
Zbiórka wszystkich uczestników na Placu Kosmowskiego w Trzemesznie o godz. 08:30

Program rajdu:
1. Omówienie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym -  godzina 08.30.
2. Start – Plac Kosmowskiego w Trzemesznie - godzina 09.00.
3. Trasa: (Piastowski Trakt Rowerowy – Eurovelo 9) Trasa: (Piastowski Trakt Rowerowy – Eurovelo 
9) Trzemeszno pl. Kosmowskiego – Kozłówko – Kozłowo – Strzyżewo Kościelne – Orchoł – Róża – 
Gniezno – Jankówko (ognisko dla uczestników rajdu „Stajni pod Wierzbami” – Wełnica – Strzyżewo 
Paczkowe – Kozłowo - Kozłówko  - Trzemeszno pl.Kosmowskiego  - trasa liczy około 47 km
4. Powrót Plac Kosmowskiego w Trzemesznie – około godziny 16.00
Program rajdu może ulec zmianie. Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa. Trasa rajdu przebiega 
drogami o niewielkich różnicach wzniesień.
5. W rajdzie planuje się udział do 50 osób.
6. O udziale w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.
8. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik 
informuje organizatora o tym fakcie i zapewnia sobie transport do domu w własnym zakresie.
9. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi, który w zależności od 
potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną. 
10. Po zakończeniu rajdu, jego  uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym 
zakresie.

V. Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z niniejszym 
regulaminem. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.stowarzyszeniepodzaglami.pl 
2. Każdy uczestnik kartę zgłoszenia do udziału w rajdzie musi dostarczyć do siedziby Organizatora 
osobiście lub drogą  elektroniczną na adres biuro@stowarzyszeniepodzaglami.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do 3 maja 2017 roku (decyduje data wpływu).
3. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
4. Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
5. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub 
opiekuna prawnego na udział w rajdzie.

http://www.stowarzyszeniepodzaglami.pl/
mailto:biuro@stowarzyszeniepodzaglami.pl


6. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub 
opiekuna.
7. Udział w rajdzie rowerowym jest bezpłatny.

VI. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:
Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy 
muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego 
uczestnicy rajdu rowerowego zobowiązani są do:
1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu Rowerowego oraz obowiązkowego podporządkowania się 
decyzjom kierownictwa rajdu i poleceniom osób kierujących ruchem.
2. Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu rowerowego oraz uczestnictwo w nim dzieci i 
młodzieży, nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu rowerowego. Rajd 
rowerowy nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest kategorycznie zabronione. 
3. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz posiadanie kasku ochronnego. Ponadto uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób 
odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu.
4. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować 
odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15 - 30 m.
5. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 10.
6. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi 
grupami kolumny.
7. Każdy uczestnik rajdu rowerowego zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym 
do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w 
szyku.
8. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować prędkość
oraz hamowanie.
9. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
10. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na 
parkingu, łące lub polanie.
11. Przed wyruszeniem kierownik rajdu rowerowego omawia trasę przejazdu 
z uwzględnieniem miejsc szczególnie niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie.
12. Uczestnicy biorą udział w rajdzie rowerowym na własną odpowiedzialność.

VII. Na trasie zabrania się:
1. Zaśmiecać trasy rajdu rowerowego oraz miejsc przyległych.
2. Niszczenia przyrody.
3. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.
4. Głośnego zachowywania się.
5. Zbaczania z trasy rajdu rowerowego bez zgody organizatora.
6. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
7. Używania otwartego ognia.
8. Poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
9. Wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy.

VIII. Odpowiedzialność organizatora:
1. Organizator rajdu rowerowego nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w 
czasie rajdu rowerowego, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu rowerowego i za 
szkody wyrządzone przez uczestników.
4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy przez uczestników.
5. Organizator przewiduje atrakcje:
- ognisko z pieczeniem kiełbasek, upominki dla każdego uczestnika rajdu rowerowego.
6. Organizator zapewnia zwiedzanie na trasie rajdu rowerowego Bazyliki Wniebowzięcia NMP i św. 
Wojciecha w Trzemesznie oraz Bazylikę Prymasowską pw. Wniebowzięcia NMP i Sanktuarium św. 
Wojciecha w Gnieźnie oraz Drzwi gnieźnieńskie i podziemia.



IX. Postanowienia końcowe:
1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie rowerowym wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków 
w relacjach z przebiegu pikniku, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych 
organizatora.
2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych 
decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od 
jego przestrzegania.


