
 

 

Regulamin Rajdu Rowerowego 

upamiętniającego walkę i męczeństwo wsi polskiej 

 

I. Cel rajdu 

Głównym celem rajdu jest upamiętnienie oraz upowszechnienie wiedzy na temat bohaterskiej 
postawy mieszkańców polskiej wsi w czasie II wojny światowej. Ponadto: szerzenie wiedzy na 
temat ruchu drogowego, popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego 
wypoczynku, promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Gminy Pułtusk, Zatory i Obryte, 
stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji, integracja środowisk 
społecznych. 

 

II. Organizatorzy 

1. Stowarzyszenie „Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu – Popiersia Wincentego 
Witosa”. 

2. FML – Forum Młodych Ludowców Powiat Pułtuski. 
 

III. Patronat Honorowy 

1. Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Witold Chrzanowski. 
2. Starosta Pułtuski – Jan Zalewski. 

 

IV. Termin Rajdu 

15 lipca 2018 r. (niedziela) 

Start o godz. 11.00 – Rynek w Pułtusku przy fontannie 

Zakończenie ok. godz. 18.00 – Pułtusk  

V. Trasa Rajdu 

Trasa rajdu przebiega przez trzy gminy: Pułtusk, Zatory i Obryte (patrz – mapka sytuacyjna), 
drogami o niewielkich różnicach wzniesień. 
Długość: całość trasy liczy ok. 45 km. 
Start: Pułtusk, Rynek przy fontannie. 
Postój: Zatory – odpoczynek, Pniewo – lekcja historii, Obryte – piknik, postój w plenerze na 
trasie Obryte – Pułtusk.   
Meta: Pułtusk. 

 



 

 

VI. Organizacja Rajdu 

1. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników. 
2. W rajdzie planuje się udział do 200 osób. 
3. O udziale w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń. 
4. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 
5. Uczestnicy rajdu poruszają się w kolumnach, każda licząca max. 15 osób. 
6. Do każdej kolumny przypisane są dwie osoby ze służby porządkowej. 
7. Jedna z osób ze służby porządkowej porusza się na czele kolumny, za którą poruszają się 

pozostali uczestnicy rajdu zorganizowani w kolumnie, druga zaś z osób ze służby 
porządkowej porusza się na końcu kolumny.  

8. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach                  
15-30 m. 

9. Odległość pomiędzy poszczególnymi grupami kolumn wynosi min. 200 m. 
10. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu. 
11. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości 

innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku. 
12. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować 

szybkość i hamowanie. 
13. Zabrania się ścigania !!!  
14. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.  
15. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik 

informuje organizatora (służbę porządkową) o tym fakcie i jest zabierany włącznie z rowerem 
przez samochód techniczny. 

16. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza 
jezdnią, na parkingu, łące lub polanie. 

17. W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy. 
18. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwają służby porządkowe oraz POLICJA. 
19. Organizator zapewnia opiekę medyczną i samochód techniczny. 
20. Organizator zapewnia uczestnikom rajdu ubezpieczenie NNW.  
21. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody rzeczowe              

i majątkowe, które wystąpią w trakcie rajdu. 
22. Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych 

szkód na mieniu, biorących udział w rajdzie uczestników. 
 

VII. Warunki uczestnictwa  

1. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne. 
2. W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanej przez 

organizatorów „Deklaracji uczestnictwa”.  
 
 



 

 

Zgłoszenia dokonujemy do dnia 11 lipca 2018 roku: 
a) osobiście u organizatorów wypełniając deklarację uczestnictwa, 
b) telefonicznie lub e-mailem podając następujące dane: imię/imiona i nazwisko, nr PESEL, 

adres zamieszkania, nr telefonu, zaś wypełnioną deklarację uczestnictwa należy 
dostarczyć najpóźniej w dniu rajdu, bezpośrednio przed rozpoczęciem uczestnictwa                
w rajdzie. 

W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest Deklaracja/zgoda rodzica/opiekuna 
prawnego i opiekuna podczas rajdu.  

3. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu musi być 
uczestnikiem rajdu. 

4. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką 
rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletnich opiekunów. Organizator rajdu nie 
zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu. 

5. Uczestnicy rajdu powinni posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po 
drogach. 

6. Osoby niepełnoletnie – powyżej 10 roku życia – obowiązane są posiadać kartę rowerową. 
7. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.                                     

Za niepełnoletnich uczestników rajdu całkowitą odpowiedzialność ponoszą 
rodzice/opiekunowie prawni.  

8. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą – na trasę rajdu – napoje. 
9. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych 

w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego. 
10. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw 

naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę 
przebitej opony. 

11. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu Rajdu i jego 
przestrzegania. 

12. Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana trasy powodują wykluczenie   
z rajdu. 

 

VIII. Obowiązki uczestników Rajdu 

1. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe. 
2. Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami określonymi w pkt VI.  
3. Na trasie zabrania się: 

a) spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 
b) prowadzenia rozmów telefonicznych podczas jazdy rowerem, 
c) zaśmiecania trasy rajdu, miejsc przyległych oraz postojowych, 
d) niszczenia przyrody, 
e) indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna, 
f) zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora. 

 



 

 

IX. Informacje dodatkowe 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na warunki 
pogodowe. 

2. W sprawach spornych, nie objętych regulaminem, decydować będą organizatorzy rajdu. 
3. Każdy Uczestnik Rajdu Rowerowego wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacjach 

z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów. 
4. Udostępnione na potrzeby uczestnictwa w rajdzie dane podlegają ochronie zgodnie                            

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                      
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, i zostaną wykorzystane wyłącznie zgodnie z przeznaczenie,                         
dla którego zostały udostępnione. 

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

 

 

ORGANIZATORZY 


