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IV Gminnego Rajdu Rowerowego 

     I. Cel rajdu
1. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych Gminy Lubin.
2. Promowanie aktywnego spędzania czasu.
3. Rozwijanie turystyki rowerowej.
4. Integracja społeczności lokalnej Gminy Lubin.
5. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze. 

II. Organizator
Gmina Wiejska Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin

Kierownictwo rajdu

Kierownictwo rajdu: 
• Alfred Pilch - Gmina Lubin,
• Damian Czajkowski - PTTK Oddział „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie.

III. Współorganizatorzy
Polskie  Towarzystwo  Turystyczno  -  Krajoznawcze  Oddział  „Zagłębie  Miedziowe”  w  Lubinie,  Rynek  22,
59-300 Lubin.

IV. Termin rajdu
16 czerwca 2019 r.

V. Trasa rajdu
Trasy rajdu przebiegają przez gminę Lubin. Rajd prowadzony jest na drogach zaliczanych do kategorii dróg publicznych,
a także dróg śródleśnych i śródpolnych.
Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa. Trasa rajdu przebiega drogami o niewielkich różnicach wzniesień.
Każda  grupa  indywidualnie  wyznaczy  własną  trasę  (zgodnie  z  wytycznymi  Organizatora  Rajdu).  Wszystkie  grupy
spotykają się na terenach rekreacyjnych w miejscowości Gorzelin (przy wielofunkcyjnym boisku sportowym).
W trakcie  rajdu  uczestnicy  będą  mogli  zdobyć  brązową,  srebrną  i  złotą  odznakę „Znam Gminę Lubin”,  Pamiątkowe
Odznaki Turystyczne oraz pamiątkowe znaczki i dyplomy uczestnictwa.

Wytyczne  dot.  trasy  rajdu:  Organizator  informuje  uczestników  o  konieczności  przebycia  miejscowości  Gminy
Lubin (liczonych od miejsca zamieszkania) i uzyskania potwierdzenia przebytej trasy zgodnie z zasadą:  

1. Na Odznakę Brązową „Znam Gminę Lubin” - 3 dowolne miejscowości.

2. Na Odznakę Srebrną „Znam Gminę Lubin” - 4 dowolne miejscowości.

3. Na Odznakę Złotą „Znam Gminę Lubin” - należy przejechać szlak pątniczy św. Jakuba na terenie gminy
Lubin: Siedlce - Czerniec - Kłopotów - Lubin - Krzeczyn Wielki - Gorzyca

lub szlak  dookoła Lubina (niebieski):  Obora -  Brunów -  Gorzyca -  Bolanów -  Chróstnik - Gorzelin -  
Pieszków  -  Niemstów -  Czerniec  -  Siedlce  -  Dąbrowa Górna  -  Ustronie  -  Składowice,  bądź inną trasą
z minimum pięcioma miejscowościami. 

UWAGA: 
GRUPY  UCZESTNICZĄCE  W  RAJDZIE  MUSZĄ  PAMIĘTAĆ  O  ZEBRANIU  POTWIERDZEŃ  NA
INDYWIDUALNYCH  KARTACH  ZGŁOSZEŃ  OD  SOŁTYSÓW  DANYCH  MIEJSCOWOŚCI,  SKLEPÓW,
ŚWIETLIC, PARAFII ITP, w celu dokonania weryfikacji i przyznania odpowiedniej odznaki.

Warunkiem otrzymania odznaki srebrnej czy złotej  jest  posiadanie odznaki poprzedzającej,  czyli  brązowej aby
otrzymać srebrną, srebrnej aby otrzymać złotą.

ZBIERANIE  POTWIERDZEŃ  W  CELU  ZDOBYCIA  BRĄZOWEJ,  SREBRNEJ  LUB  ZŁOTEJ  ODZNAKI
TURYSTYCZNEJ  „ZNAM  GMINĘ  LUBIN”  NIE  JEST  OBOWIĄZKOWE,  ABY  UCZESTNICZYĆ
W RAJDZIE.



VI. Przebieg rajdu
1. Zbiórka uczestników rajdu: Indywidualna zbiórka uczestników rajdu.
2. Start rajdu: Indywidualny start uczestników rajdu.
3. Meta rajdu: godz. 1600 w miejscowości: Gorzelin – tereny rekreacyjne przy wielofunkcyjnym boisku sportowym.
4. Konkursy rowerowe.
5. Konkurs na najciekawszy lub  najbardziej egzotyczny jednoślad.
6. Najstarszy uczestnik.
7. Najmłodszy uczestnik.
8. Zakończenie rajdu: godz. 1800. Indywidualny powrót do domu uczestników rajdu.

 VII.  Organizacja rajdu
1. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników.
2. W rajdzie planuje się udział do 12 osób z każdego Sołectwa gminy Lubin.
3. O udziale w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.
4. O dopuszczeniu większej ilości osób z każdego Sołectwa decyduje Organizator.
5. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
6. Na  czele  każdej  grupy  stoi  przewodnik,  za  którym  poruszają  się  pozostali  uczestnicy  rajdu  zorganizowani

w kolumnach.
7. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.
8. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są Organizatorowi,  który w zależności od potrzeb, albo

udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną do odpowiednich służb.
9. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.

VIII. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
2. W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały swojego zapisu u Sołtysa danej miejscowości na liście zgłoszeń.
3. Przy zapisie,  każdy uczestnik winien pobrać od Sołtysa Kartę Zgłoszeniową uczestnika rajdu, a w przypadku

osoby niepełnoletniej Kartę Zgłoszeniową pobiera rodzic lub opiekun uczestnika rajdu. Karta Zgłoszeniowa służy
do potwierdzania wizyt w danej miejscowości, winna być czytelnie wypełniona i podpisana. 

4. Oryginały  kart  wraz  z  potwierdzeniami  zbierane  będą  przez  Organizatora,  na  mecie  rajdu
w miejscowości Gorzelin. 

5. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu musi być również uczestnikiem rajdu,
a fakt ten odnotować na liście zgłoszeń i Karcie zgłoszeniowej.

6. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane są  do 31 maja 2019 roku w pok. nr 120 lub 119 Urzędu Gminy
w Lubinie (ul. Księcia Ludwika I nr 3) lub drogą mailową: senkow@ug.lubin.pl lub pilch@ug.lubin.pl.

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

8. Osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia obowiązane są posiadać kartę rowerową.
9. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział  na własną odpowiedzialność.  Uczestnicy niepełnoletni  biorą

udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.
10. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę rajdu, napoje.
11. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. 
12. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.
13. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw naprawczy wyposażony

w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony.
14. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających.
15. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania.

IX. Obowiązki uczestników rajdu
1. Przestrzeganie regulamin rajdu.
2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu, przewodnika grupy.
3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
4. Posiadanie karty rowerowej (dotyczy osób niepełnoletnich powyżej 10 roku życia).
5. Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. X.
6. Posiadanie sprawnego  technicznie  roweru  oraz  zestaw  naprawczy  wyposażony  w  podstawowe  klucze

do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony.
7. Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia. 
8. Stosowanie się do zakazów:
1) spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 
2) używania otwartego ognia, 
3) poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,
4) posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów,
5) wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy.
9. Nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.
10. Uwzględnienie, w miarę możliwości, zaleceń Organizatora rajdu: 
1) zabrania na rajd telefonu komórkowego,
2) używania w trakcie trwania rajdu kasku ochronnego,
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3) zabrania na rajd aparatu fotograficznego.

X. Zasady poruszania się na trasie rajdu
1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie.
3. Ruch  odbywa  się  prawą  stroną  drogi,  w  odległości  30-50  cm  od  jej  krawędzi,  a  na  drogach  leśnych

i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.
4. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach - 5 m.
5. Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach.
6. Odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200 m.
7. Należy jechać  równo i  spokojnie.  Niedopuszczalne  jest  tarasowanie  drogi,  jazda  równoległa  i  ciągłe  zmiany

pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów. 
8. Każdy  manewr  na  drodze  musi  być  przeprowadzony  z  upewnieniem  się  o  możliwości  bezpiecznego  jego

wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
9. Przy  zjazdach  nie  należy  rozpędzać  roweru,  nie  wolno  też  wyprzedzać;  szybkość  należy  kontrolować  przez

hamowanie.
10. Wszelkie  ewentualne  naprawy  sprzętu  i  inne  sytuacje  wymagające  postoju  zawodników  muszą  odbywać

się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu.
11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. 

XI. Świadczenia Organizatora na rzecz uczestników rajdu
1. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania rajdu.
2. Przekazanie każdemu uczestnikowi rajdu karty identyfikacyjnej. 
3. Zabezpieczenie pomocy medycznej.
4. Zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy.
5. Zapewnienie gorącego posiłku na mecie rajdu.
6. Organizacja konkursów z nagrodami dla uczestników rajdu.
7. Możliwość wzięcia udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród.

XII. Konkursy i nagrody
1. Na  zakończenie  rajdu  rozegranych  zostanie  5  konkurencji  sprawnościowych  dla  uczestników  rajdu.

Za 1 miejsce w każdej konkurencji przewidziane są nagrody rzeczowe.
2. Za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe w konkursie na najbardziej egzotyczny jednoślad.
3. W losowaniu nagród zostanie rozdysponowanych ok. 15 drobnych upominków dla osób, które ukończyły rajd.
4. Przewiduje się również nagrody niespodzianki.

XIII. Postanowienia końcowe
1. Udział w rajdzie jest dobrowolny.
2. Dostarczenie  wypełnionej  karty  zgłoszeniowej  jest  równoznaczne  z  akceptacją  warunków  przedmiotowego

regulaminu  oraz  wyrażeniem  zgody  na  nieodpłatne  wykorzystanie  wizerunku  i  wypowiedzi  uczestników
(fotografii,  zapisu audiowizualnego) w działaniach medialnych prowadzonych przez Administratora. Działania,
o których mowa obejmują wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć w celu udokumentowania oraz
promocji i reklamy Rajdu. Powyższe działania nie są ograniczone czasowo oraz terytorialnie. 

3. Każdy  uczestnik  bierze  udział  w  rajdzie  na  własną  odpowiedzialność,  a  niepełnoletni  na  odpowiedzialność
rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas trwania rajdu.

4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
6. Za  szkody  wyrządzone  przez  uczestników  wobec  innych  uczestników  jak  i  osób  trzecich  Organizator

nie odpowiada.
7. Organizator  nie  bierze  żadnej  odpowiedzialności  za  ewentualne  kolizje  i  wypadki  spowodowane  przez

uczestników rajdu, w których brali oni udział.
8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownika rajdu.
10. W sprawach  spornych  decyzja  Organizatorów jest  decyzją  ostateczną.  Nieznajomość regulaminu nie  zwalnia

uczestnika od jego przestrzegania. 
11. Organizator ubezpiecza uczestników rajdu na terenie zakończenia rajdu w Gorzelinie. 
12. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu lub przewodnika grupy

wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu. 
14. Rajd, w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony. 

 Zatwierdził:
Wójt Gminy Lubin
/-/ Tadeusz Kielan


