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  Regulamin 

Rajdu Rowerowego 

„Na 2 kołach po Ziemi Chełmińskiej” 

 

organizowanego przez  Lokalną Grupę Działania "Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję                         

z siedzibą w Stolnie (ORGANIZATOR). 

 

1. Cel imprezy: 

- upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa Ziemi Chełmińskiej wśród mieszkańców/mieszkanek z obszaru LGD,  

- podniesienie poziomu świadomości wśród mieszkańców/mieszkanek z obszaru LGD na temat znaczenia  turystyki 

rowerowej dla zdrowia,  

- inicjowanie działań mających na celu promocję Wiślanej Trasy Rowerowej wśród  mieszkańców/mieszkanek                           

z obszaru LGD. 

 

2. Termin Rajdu: 04 lipiec 2015 r. 

 

Startujemy o godz. 14.00 z wyznaczonych miejsc, Gmina Grudziądz startuje o godz. 13:30. Dopuszcza się, iż 

opiekunowie z dziećmi mogą dołączyć się do grupy na trasie rajdu – o tym fakcie należy w momencie 

zgłaszania poinformować organizatora rajdu rowerowego.  

Zbiórka przy Urzędzie Miasta Chełmna (planuje się dojazd na ok. 16:00) potem wspólnie przejdziemy do 

Osady Rycerskiej (meta rajdu). Planuje się dojazd na metę rajdu na godz. 16:15.  

 

3. Trasa rajdu dla poszczególnych grup: 

 

- mieszkańcy z obszaru gminy Chełmno:  

- Starogród Górny – Kałdus – Osnowo – Grubno – Chełmno– Osada Rycerska  

- Podwiesk – Dolne Wymiary - Kolno – Górne Wymiary – Nowe Dobra – Chełmno – Osada Rycerska, 

 

 - mieszkańcy z obszaru gminy Grudziądz:  
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- Mały Rudnik (GOK) – Szynych – Gogolin – Wielkie Łunawy – Podwiesk - Dolne Wymiary - Kolno – Górne 

Wymiary – Nowe Dobra – Chełmno– Osada Rycerska, 

- Wałdowo – Sarnowo – Robakowo – Paparzyn - Wielkie Łunawy – Podwiesk - Dolne Wymiary - Kolno – 

Górne Wymiary – Nowe Dobra – Chełmno– Osada Rycerska, 

 

- mieszkańcy z obszaru gminy Lisewo: 

- Kornatowo – Błachta - Bartlewo - Tytlewo – Cepno - Stolno -  Grubno – Chełmno– Osada Rycerska 

-  Lisewo – Malankowo – Pniewite – Linowiec – Wabcz - Nowawieś Chełmińska -  Podwiesk - Dolne 

Wymiary - Kolno – Górne Wymiary – Nowe Dobra – Chełmno– Osada Rycerska 

 

- mieszkańcy z obszaru gminy Stolno:  

- Wabcz -  Nowawieś Chełmińska -  Górne Wymiary – Nowe Dobra – Chełmno– Osada Rycerska, 

- Stolno -  Grubno – Chełmno– Osada Rycerska 

 

Trasa rajdu i zbiórka rajdu może ulec zmianie, w zależności od zgłoszonych uczestników. O zmianie trasy 

będziemy informować na bieżąco.  

 

4. Warunki uczestnictwa: 

 

a) Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie zgłoszenia do dnia 26.06.2015 r. do godz. 14:00. 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez złożenie podpisu na Karcie zgłoszeniowej uczestników rajdu 

rowerowego, podając swoje dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer PESEL, numer 

telefonu kontaktowego. Karta dostępna jest dla mieszkańców z obszaru poszczególnych gmin u 

Koordynatorów, i tak:  

-  dla mieszkańców z gminy Chełmno - Marcin Pilarski (pracownik UG), 

- dla mieszkańców z gminy Grudziądz  - Jacek Zyglewicz  (pracownik UG), 

- dla mieszkańców z gminy Lisewo - Halina Chrzanowska (pracownik UG), 

- dla mieszkańców z gminy Stolno – Anna Bochen (pracownik UG) lub Biuro LGD.  

 

Liczba uczestników jest ograniczona (o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń).  
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Dodatkowo opiekun na starcie rajdu obowiązkowo będzie musiał wypełnić Oświadczenie o objęciu 

opieką nieletniego na całej trasie rajdu. Opiekun musi znać datę urodzenia dziecka/ci i w przypadku 

gdy opiekunem nie jest rodzic, musi posiadać numer telefonu do rodzica.  

Maksymalna liczba uczestników przypadająca na jedną grupę to 15 osób (planuje się utworzyć min. 6 grup.  

 

b) Uczestnikiem może być dziecko w wieku od 6 do 18 lat, które jedzie z opiekunem oraz osoby do 21 lat.  

c) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo podporządkowuje 

się decyzjom Organizatora Rajdu. 

d) Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności  

poruszania się po drogach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

e) Posiadanie sprawnego technicznie roweru. 

f) Uczestnicy Radu Rowerowego startują na własną odpowiedzialność. 

g) Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych, odblasków np. na rękę, pompki, przybornika technicznego 

do naprawy roweru - klej do gumy, samoprzylepne łatki gumowe. 

h) Wskazane jest aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru. 

i) Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczeniu  z rajdu, 

j) Udział w Rajdzie jest bezpłatny. 

k)  Powrót do miejsca zamieszkania we własnym zakresie.  

5. Sprawy organizacyjne Rajdu 

a) Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekun grupy zabezpiecza przejście, zatrzymując ruch  i 

przeprowadzając całą grupę na drugą stronę. 

b) Jadąc  należy zachować odległość między rowerami 3 - 5 m, a przy zjazdach 15 - 30 m. 

c) W trakcie jazdy należy dostosować jazdę i prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze,  

a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania. 

d) Przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo, przeprowadzając rower. 

e) Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i 

ciągłe zmiany pozycji. 

f) Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza jezdnią, na 

parkingu, łące lub polanie. 

g) W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy. 
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6. Zakres Organizatora 

a) Organizator zabezpieczy dla uczestników rajdu opaski odblaskowe oraz lampki odblaskowe.  

b) Organizator przewiduje poczęstunek na mecie rajdu, w tym piknik historyczny – zabawy plebejskie, 

pokaz walki, strzelanie z łuku, bicie monety,  

c) Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane 

przez uczestników rajdu. 

d) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe                          

i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu. 

e) Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód 

na zdrowiu i mieniu, biorących udział w rajdzie uczestników. 

 

7. Na trasie zabrania się: 

 

a) Spożywania  alkoholu i innych  środków odurzających. 

b) Zaśmiecenia trasy rajdu oraz miejsc przyległych. 

c) Niszczenia przyrody. 

d) Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna. 

e) Używania szklanych pojemników, butelek, itp. 

f) Głośnego zachowywania się. 

g) Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora. 

 

8. Informacje dodatkowe: 

a) Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu  

 na warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków. 

b) W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator Rajdu. 

c) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie. 

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

e) Przed Rajdem przeprowadzona zostanie w godz. 13:50 - 14:00  rejestracja uczestników (wpisanie się 

na listę obecności), w tym wypisanie przez opiekunów Oświadczeń.  
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