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REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 
 ŚLADEM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO -  ROLA TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO 

„SOKÓŁ” 
26 sierpnia 2018 /niedziela/ 

 
1. Organizator Rajdu: 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie, ul. Polna 1a,  62-070 Dopiewo, 

 tel. 61 8148 262  

2. Współpraca organizacyjna: 

➢ Urząd Gminy Dopiewo 

➢ Linea Sp. z o.o. – Deweloper 

➢ Park Rozrywki Rodzinka w Skórzewie 

3. Cel Rajdu:  

➢ popularyzacja turystyki rowerowej 

➢ poznawanie gminy Dopiewo  

➢ propagowanie zdrowego trybu życia 

➢ rekreacja na sportowo 

➢ przypomnienie historycznych faktów z Powstania Wielkopolskiego z terenów 

Gminy Dopiewo 

4. Termin: 26 sierpnia /niedziela/ 2018 rok, od godziny 11.00 do 14.00  

5. Meta rajdu  

➢ Kompleks boisk Orlik 2012 w Skórzewie, przy ul. ks. S. Kozierowskiego 1 

6. Opłata uczestnictwa wynosi 5 zł płatne w dniu rajdu – od 10:00 do 10:45 

➢ Dzieci do 16 roku życia są zwolnione z opłaty startowej  

7. Uczestnicy  

➢ osoby pełnoletnie 

➢ dzieci i młodzież do 18 roku życia pod stałą opieką osoby pełnoletniej 

8. Maksymalna Ilość uczestników 120 osób  

➢ rejestracja odbywa się poprzez stronę www.gosir.dopiewo.pl, mail 

gosir@dopiewo.pl 

➢ jeżeli nie zostanie osiągnięty limit uczestników organizator dopuszcza 

przyjmowanie zgłoszeń na miejscu imprezy przed planowanym startem  

9. Zasady uczestnictwa  

➢ każdy uczestnik musi zapoznać się z niniejszym regulaminem  

➢ każdy uczestnik musi posiadać własny sprawny rower  

➢ rozpoczęcie rajdu odbędzie się z parkingu GOSiR Dopiewo, ul. Polna 1a o godz. 

11.00 

➢ każdy ze 120 uczestników Rajdu otrzyma pamiątkową przypinkę  

➢ trasę Rajdu, wraz z wyznaczonymi punktami postojowymi wyznacza GOSiR 

Dopiewo (wykaz i usytuowanie punktów zawiera mapka Rajdu) 

➢ trasa liczy ok. 20 kilometrów 
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➢ uczestnicy poruszać się będą w 15 osobowych kolumnach zachowując przepisową 

odległość 200 metrów pomiędzy kolejnymi kolumnami. Każdy uczestnik 

zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego 

obowiązujących rowerzystów. 

➢ na trasie Rajdu będą uruchomione 4 punkty postojowe 

➢ na uczestników w punktach postojowych czekać będą przedstawiciele 

organizatora, którzy poinformują o charakterze danego punktu  

10. Podsumowanie Rajdu nastąpi około godz. 14.00 

11. Uczestnicy Rajdu, którzy dotrą na metę otrzymają poczęstunek 

12. Dodatkowo każdy uczestnik na mecie będzie mógł wziąć udział w konkursach 

przygotowanych przez organizatora, które będą odbywały się od godziny 13.00 do 

14.00  

13. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy 

14. Powrót uczestników do miejsca zamieszkania po zakończeniu Rajdu następuje we 

własnym zakresie i na własną odpowiedzialność 

15. W czasie Rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu przez jego 

uczestników 

16. Zaleca się aby każdy uczestnik posiadał kask 

17. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa 

uczestnik odpowiada osobiście 

18. Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków  

w relacjach z przebiegu Rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach 

promocyjnych organizatorów 

19. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami Rajdu mogą być wykorzystane 

przez prasę, radio i telewizję 

20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych 

decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. 

 


