
XI Rajd Rowerowy św. Krzysztofa
  

I. Cel rajdu.  

 1. Wspomnienie św. Krzysztofa 
drogach ginie w wypadkach samochodowych pięć tysięcy osób
wszystkich gorący apel o odpowiedzialne korzystanie z pojazdów mechanicznych, o 
bezpieczną, trzeźwą i roztropną jazdę.

2. Upowszechnianie rekreacji i turystyki rowerowej, popularyzacja przepisów ruchu 
drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

 3. Propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego oraz zdrowego trybu życia. 

4. Popularyzacja walorów przyrodniczych i krajoznawczych wybranych rejonów 
województwa.  

5. Integracja miłośników turystyki rowerowej z różnych klubów i niezrzeszonych
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II. Nazwa rajdu.  

  

XI Rajd Rowerowy św. Krzysztofa 

  

III. Termin rajdu.  

  

29 lipca 2018r.  

  

IV. Miejsce startu i program godzinowy .  

  

1. Godz. 9.30 - zbiórka uczestników Bydgoszcz – rondo Grunwaldzkie /Multikino/. 

2. Godz.10.00 - start rajdu  Bydgoszcz– róg ul. Królowej Jadwigi i Focha /Multikino/, jedziemy 
w kierunku Janowa . 

3. Godz.13.00 – meta rajdu i rozpoczęcie pikniku w ośrodku w Janowie.   

4. Godz. 17.00 – zakończenie pikniku i rajdu 

5.  Droga powrotna z mety rajdu do domu odbywa się na własną odpowiedzialność. 

 

V. Organizator.  

 

BKTR TURKOLE OM PTTK BYDGOSZCZ.  

 

VI. Osoby kontaktowe. 

 Komitet organizacyjny rajdu: 

Komandor Rajdu – przodownik turystyki kolarskiej  Krzysztof Załóg     kzagat@interia.pl 

 z-ca Komandora Rajdu -  Tomasz Suwiński                                                t.suwinski@tlen.pl 



  

IX. Trasa rajdu.  

  

1. Trasa rajdu liczy ok. 30 km i przebiega przez miejscowości i wioski położone  na terenie 
Powiatu Bydgoskiego ( Bydgoszcz, Osówiec, Wojnowo, Mochle,  Tryszczyn, Janowo) . 

2. Wytyczona została przez organizatora i przebiega przez drogi publiczne, dlatego wszyscy 
uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność  i poruszać się zgodnie z przepisami o 
ruchu drogowym.  

3. Na trasie rajdu zorganizowany będzie półgodzinny postój k/ Wojnowa ze słodkim 
poczęstunkiem. 

 

X. Warunki uczestnictwa.     

 

1. Uczestnictwo w rajdzie  jest odpłatne. Odpłatność wynosi 15,00 zł  i obejmuje 
okolicznościowy znaczek oraz świadczenia w trakcie rajdu i pikniku. Płatności należy dokonać 
w dniu rajdu na starcie. Wpisowe nie obejmuje ubezpieczenia. 
 

 2. Prawo do udziału i startu mają osoby pełnoletnie, osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w 

imprezie pod opieką osoby dorosłej. 

 5. Każdy uczestnik rajdu przed startem w rajdzie ma obowiązek zapoznać  się z regulaminem 
rajdu. Regulamin rajdu jest dostępny na stronie: https://pl-pl.facebook.com/BKTR-Turkole-
515748075228611/ 

6. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem uczestnik ma obowiązek podpisać przy 
odbiorze numeru startowego przed startem rajdu.  

7. Uczestnik bez podpisanego w/w oświadczenia  nie ma prawa wziąć udziału  w rajdzie.  

  

XI. Świadczenia dla uczestników.  

  

1. Uczestnik rajdu otrzymuje: 

- numer startowy 



 

 -pamiątkowy znaczek;  

- słodki poczęstunek i napój na trasie oraz ciepły posiłek na mecie Rajdu 
 
-możliwość wygrania nagród rzeczowych w ewentualnych konkursach organizowanych 
podczas rajdu. 

 

XII. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:   

 

1. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom 
Komandora Rajdu oraz opiekunów rajdu.  

2. Posiadania dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania 
niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 

3. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą 
zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisy o 
ruchu drogowym.  

4. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

5. Posiadania sprawnego technicznie roweru . Zaleca się jazdę w kasku rowerowym.  

6. Dopuszcza się korzystanie z dróg publicznych i (w mieście i poza miastem)  w przypadku 
braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje 
jazda w rzędzie. 

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

8. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować 
szybkość przez hamowanie. 

9. Podczas jazdy w kolumnie jedziemy rzędem jeden za drugim.  

10. Ilość rowerzystów w kolumnie nie może być większa niż 15, a odległość między 
kolumnami musi wynosić, co najmniej 200m. 

11. Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie rajdu zabezpieczają przejazd.  

12. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Nie dopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda 
równoległa i ciągłe zmiany pozycji.  



13. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się  o możliwości 
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.  

14. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postój należy organizować poza jezdnią na 
parkingu, łące lub polanie.  

15. Przed wyruszeniem Komandor rajdu omawia trasę przejazdu  z uwzględnieniem miejsc 
niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia  i wskazuje bezpieczne miejsca postoju na 
odpoczynek i posiłek.  

16. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, 
uczestnik zgłasza się do Komandora rajdu.  

17. Zabrania się oddalania lub opuszczenia rajdu bez uprzedniego powiadomienia 
Komandora rajdu. 

 18. W przypadkach szczególnych Komandor rajdu ma prawo do wycofania uczestnika z 
dalszej jazdy w sytuacji, gdy nie jest on fizycznie zdolny, aby ją kontynuować.  

19. Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów wszelkie 
ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą 
odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu jezdni.  

20. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie (członkowie PTTK posiadają 
ubezpieczenie z tytułu opłaconych składek członkowskich).   

 

 

XIII. Postanowienie końcowe.  

  

1. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.  

2. Rajd nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany według zasady „non 
profit”. 
 
3.Rajd odbywa się na zasadzie samoorganizacji, a uczestnicy rajdu dokonują jedynie wpłat na 
organizację imprezy. 
 
4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów  o ruchu 
drogowym oraz 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. Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Oświadczenie akceptuje warunki niniejszego 
Regulaminu. 

 9. Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W rajdzie uczestnik startują na własną 
odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie rajdu i w razie 
wypadku nie będzie dochodzić odszkodowania od organizatora. Fakt ten odnotowuje się 
poprzez podpisanie przez uczestnika Oświadczenia.  

10. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 
odpowiada osobiście. 

 11. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o 
środowisko naturalne.  

12. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w 
relacjach z rajdu zamieszczonych na stronie internetowej organizatora, w mediach oraz 
materiałach promocyjnych organizatora  i patronów medialnych.  

13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych 
decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 
uczestnika od jego przestrzegania. 

 Komandor Rajdu - Krzysztof Załóg kzagat@interia.pl 
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