
 
 

 
 

 

RAJD ROWEROWY NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI 2017 „Zobacz co Tobie pasuje” 

 

1. Cel organizacji rajdu 

 

a) Popularyzacja aktywności ruchowej wśród mieszkańców gminy Dopiewo; 

b) Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji, aktywnego wypoczynku; 

c) Zapoznanie uczestników rajdu z wybranymi obiektami sportowymi znajdującymi się na 

terenie gminy Dopiewo; 

d) Integracja lokalnej społeczności. 

 

2. Termin rajdu 

 

a) Rajd odbędzie się w niedzielę 27 sierpnia 2017 roku, początek rajdu zaplanowany jest od 

godzinę 10:00, zakończenie ok g. 15:00; 

b) Punkty kontrolne otwarte są pomiędzy godzinami 10:00-13:30, meta natomiast pomiędzy 

godziną 11:00-14:30. 

 

3. Organizator 

 

Organizatorem rajdu jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie oraz Gmina Dopiewo. 

 

4. Współorganizatorzy rajdu 

 

Współorganizatorami rajdu są: 

 Park Rozrywki Rodzinka z siedzibą w Skórzewie; 

 Linea developer siedzibą w Dopiewcu; 

 Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Zakrzewie; 

 Sklep rowerowy Rower Tramp z siedzibą w Skórzewie. 

 

5. Partnerzy rajdu 

 

Partnerami rajdu są: 

 Park Rozrywki Rodzinka z siedzibą w Skórzewie; 

 Linea Developer z siedzibą w Dopiewcu; 

 Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Zakrzewie; 

 Sklep rowerowy Rower Tramp z siedzibą w Skórzewie; 

 Zakład rzeźnicki Wiejski Stół dr Maryniak z siedzibą w Skórzewie; 

 Piekarnia i Cukiernia Rawa z siedzibą w Dopiewie. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

6. Uczestnicy 

 

a) Uczestnikami rajdu mogą być osoby indywidualne a także drużyny składające się z minimum 

dwóch osób; 

b) W składzie drużyn znajdować się muszą minimum dwie osoby niezależnie od stopnia 

pokrewieństwa. 

 

 

7. Miejsce rozpoczęcia rajdu 

 

a) Każdy z uczestników rozpoczyna rajd w jednym z pięciu wyznaczonych punktów kontrolnych, 

które znajdują się w: 

 Skórzewie w Parku Rozrywki Rodzinka przy ulicy Skórzewskiej 19; 

 Dopiewcu na Osiedlu Linea – Leśna Polana przy ulicy Promenada 5; 

 Zakrzewie na placu Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Długiej 73; 

 Trzcielinie na boisku piłkarskim przy ulicy Środkowej; 

 Dopiewie na Orliku 2012 przy ulicy Polnej 1; 

  

b) Wspólnym miejscem zakończenia rajdu jest „Owocowa Plaża” w Zborowie przy ulicy Plażowej; 

c) W miejscu rozpoczęcia rajdu uczestnicy uzyskują specjalnie przygotowane odblaskowe opaski, 

które zobowiązani są posiadać aż do zakończenia rajdu i okazywać na prośbę pracowników 

GOSiR-u Dopiewo lub Współorganizatora; 

 

8. Miejsce zakończenia rajdu 

 

Każdy z uczestników rajdu, który chce ukończyć rajd zobowiązany jest po wykonaniu zadań 

indywidualnie lub drużynowo na minimum czterech punktach kontrolnych do przyjechania na 

„Owocową Plażę” w Zborowie, która jest miejscem zakończenia rajdu. W Zborowie na uczestników 

rajdu oraz innych chętnych czekać będą gry i zabawy, w których wzięcie udziału jest dobrowolne 

oraz darmowy poczęstunek.  

 

 

9. Punkty kontrolne 

 

a) Punkt kontrolny stanowi cel uczestników rajdu do, którego należy dotrzeć; 

b) W każdym z pięciu punktów kontrolnych znajdują się specjalnie przygotowane zadania 

zaliczeniowe, które uczestnicy rajdu zobowiązani są wykonać; 

c) W celu ukończenia rajdu uczestnicy muszą odwiedzić minimum cztery z pięciu wybranych 

punktów kontrolnych oraz ukończyć minimum cztery zadania, każde w innym punkcie. W 

przypadku udziału w rajdzie drużyn, nie każdy z jej uczestników musi wykonywać zadania, liczy 

się ilość zadań wykonana przez wszystkich uczestników danej drużyny. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

10. Zadania na punktach kontrolnych 

 

a) Uczestnicy rajdu przystępujący w punktach kontrolnych do wykonywania zadania mają 

możliwość wyboru typu zadań, z pośród zadań teoretycznych lub praktycznych; 

b) Osoby indywidualnie przystępujące do rajdu po wyborze typu zadania losują z danego 

zestawu konkretne zadanie. W przypadku wyboru zadania sprawnościowego przed jego 

wykonaniem przez uczestnika następuje demonstracja zadania przez pracownika GOSiR 

Dopiewo lub Współorganizatora; 

c) Drużyny przystępujące do wykonywania zadań w pierwszej kolejności wybierają rodzaj 

zadania, kolejno losują zadanie z dostępnej puli a po jego poznaniu wskazują osobę, która 

przystąpi do wykonywania zadania. W przypadku wyboru zadania sprawnościowego przed 

jego wykonaniem przez uczestnika następuje demonstracja zadania przez pracownika GOSiR 

Dopiewo lub Współorganizatora. Na zadanie teoretyczne odpowiadać mogą wspólnie wszyscy 

członkowie drużyny; 

d) Po wykonaniu zadania przez uczestnika lub drużynę każdy, kto brał udział w jego 

wykonywaniu dostaje specjalną naklejkę, którą musi nakleić na opaskę odblaskową uzyskaną 

na pierwszym punkcie kontrolnym. 

e) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w wykonywanych zadaniach w zależności od 

stopnia sprawności i wieku danego uczestnika. 

 

11. Warunki uczestnictwa 

 

a) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo 

podporządkowuje się decyzjom Organizatora i Współorganizatora rajdu  

b) Uczestnik zobowiązany jest do posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po 

drogach; 

c) Uczestnicy w trakcie rajdu mają obowiązek poruszania się po drogach gminy w sposób 

bezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego; 

d) Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej; 

e) Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie sprawnego technicznie roweru; 

f) Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie; 

g) Uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność; 

h) Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych; 

i) Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru przed 

przystąpieniem do rajdu; 

j) Uczestnik przystępując do rajdu zaświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na pokonanie trasy 

rajdu, wykonanie zadań w punktach kontrolnych i ukończenie rajdu; 

k) Udział w rajdzie jest bezpłatny; 

l) Warunkiem rozpoczęcia rajdu jest pojawienie się w jednym z pięciu wyznaczonych punktów 

kontrolnych w wyznaczonym terminie; 

m) Warunkiem ukończenia rajdu jest dotarcie do minimum czterech z pięciu wyznaczonych 

punktów kontrolnych oraz wykonaniu zadań przewidzianych w danym punkcie indywidualnie 

lub drużynowo; 

 

 

 



 
 

 
 

12. Rowerowy konkurs 

 

a) Uczestnicy, którzy ukończyli rajd rowerowy maja możliwość wzięcia udziału w konkursie 

zorganizowanym przez partnera rajdu – firma Rower Tramp ze Skórzewa, w którym nagrodą 

jest rower o wartości około 1000 zł. 

b) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 Ukończenie 18 roku życia (Partner rajdu ma prawo do weryfikacji wieku na podstawie 

dowodu tożsamości lub innego dokumentu); 

 Pokonanie czterech stacji raju oraz uzyskanie czterech różnych naklejek na opasce. 

 Podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

c) Uczestnicy konkursu rowerowego mają za zadanie podać ciężar roweru, który będzie do 

wygrania podczas rajdu. W przypadku, kiedy nikt nie poda prawidłowej odpowiedzi wygrywa 

osoba będąca najbliższa odpowiedzi prawidłowej. Jeśli prawidłowych odpowiedzi będzie kilka 

pracownicy Organizatora zorganizują test wiedzy składający się z pytań zadawanych na 

punktach kontrolnych, wygrywa osoba, która pierwsza nie odpowie na zadane pytanie. 

d) Organizatorem i fundatorem konkursu jest firma Rower Tramp. 

 

13. Informacje dodatkowe 

 

a) W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator rajdu, 

b) Uczestnicy rajdu, którzy dotrą do mety zlokalizowanej na „Owocowej Plaży” w Zborowie będą 

mogli skorzystać z darmowego posiłku w postaci pieczonych kiełbasek i pieczywa. W celu 

uzyskania posiłku należy przekazać specjalny bon żywieniowy, który każdy uczestnik otrzyma 

rozpoczynając rajd. Posiłek przewidziany jest wyłącznie dla pierwszych 150 osób. 

c) Na mecie rajdu znajdować się również będzie dodatkowy, odpłatny punkt gastronomiczny. 

d) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie, 

e) W miejscu każdego z punktów kontrolnych znajdować się będzie miejsce do wykonywania 

specjalnych konkurencji sportowych, których opis i zasady zamieszczone zostaną w danym 

punkcie kontrolnym; 

f) Każdy Uczestnik rajdu rowerowego wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacjach z 

imprezy zamieszczonych na stronie internetowej Organizatorów, Współorganizatorów oraz 

partnerów, w mediach społecznościowych wymienionych organizacji, w mediach oraz 

materiałach promocyjnych Organizatora, Współorganizatora, partnerów. 

g) Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

h) Dane pozyskane przez Organizatora od uczestników rajdu wykorzystane zostaną wyłącznie do 

celów statystycznych. 

 


