
   

                                           
 

REGULAMIN 

X Rajdu  Rowerowego Dookoła Polski 2018  

 

„X Rajd  Rowerowy Dookoła Polski 2018”  

 

I. Cel imprezy: 
Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Pokonanie rowerem trasy Zakopane-Hel-Zakopane przez uczestników rajdu.                                                                                                                                                           

Krzewienie kultury fizycznej i turystyki.                                                                       

Propagowanie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia oraz popularyzacja jazdy na 

rowerze.  

Aktywne zagospodarowanie wolnego czasu (urlopu).                                                                             

Poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i szerzenia świadomości 

ekologicznej.  

Udostępnienie chętnym możliwości odwiedzania miejsc kultu religijnego, poznawania 

historycznych zabytków swego kraju . 

II. Organizatorzy: 
Organizatorem głównym Rajdu Rowerowego jest: 

Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice, 

34-745 Spytkowice 26 , e-mail: info@tcorzel.pl, 

tel.501509244 

Współorganizatorem Rajdu Rowerowego jest Związek Podhalan 

34-400 Nowy Targ,ul. Rynek 21, tel./fax 18 26 49 523 

III.  Termin i trasa rajdu: 
Rajd odbędzie się  w okresie od 26.07.2017 r. do 15.08.2017 r. 

1. 26.07.2018 r. Wejście na Giewont 

2. 27.07.2018 r. – Zakopane – Tuchów 

3. 28.07.2018 r. – Tuchów – Leżajsk 

4. 29.07.2018 r. – Leżajsk – Radecznica 

5. 30.07.2018 r. – Radecznica – Kodeń 

6. 31.07.2018 r. – Kodeń – Hodyszewo 

7. 01.08.2018 r. – Hodyszewo – Św. Lipka 

8. 02.08.2018 r. – Św. Lipka – Gietrzwałd 

9. 03.08.2018 r. – Gietrzwałd – Gdańsk 

10. 04.08.2018 r. – Gdańsk – Sianowo – Gniewino  

11. 05.08.2018 r – Gniewino – Hel  

    

06.08.2018 r. – jednodniowy pobyt na Helu, i powrót części uczestników 

autokarem do Zakopanego. 

 

12. 07.08.2018 r. – Hel – Ustka  



13. 08.08.2018 r. – Ustka – Kołobrzeg  

14. 09.08.2018 r. – Kołobrzeg – Świnoujście  

15. 10.08.2018 r. – Świnoujście – Gorzów Wielkopolski  

16. 11.08.2018 r. – Gorzów Wielkopolski – Świebodzin – Głogów  

17. 12.08.2018 r. – Głogów – Kudowa Zdrój  

18. 13.08.2018 r. – Kudowa Zdrój – Głubczyce  

19. 14.08.2018 r. – Głubczyce – Maków Podhalański  

20. 15.08.2018 r. – Maków Podhalański – Ludźmierz – Zakopane  

 

  IV.  Zasady uczestnictwa: 
W rajdzie mogą uczestniczyć zaawansowani rowerzyści powyżej 18 lat lub młodsi wraz z 

opiekunem, którzy są w stanie pokonywać na rowerze codziennie około 120 km, posiadają 

sprawny rower i kask ochronny. Zapisy u organizatora / tel.501509244/ do dn.30.06.2018 r.  

 

 V. Zasady bezpieczeństwa: 
Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których 

znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. 

Uczestnicy jadą w zwartych piętnastoosobowych grupach, które poruszają się w odległości  

względem siebie ok. 300 m, każda grupa ma swego opiekuna.  

Uczestnik, który doznał kontuzji lub zdefektował, czeka na pojazd jadący za ostatnią grupą, 

który odwiezie go do miejsca postoju. 

 

VI. Świadczenia od organizatorów:                          
Całodzienne wyżywienie 

Nocleg 

Serwis rowerowy 

Ubezpieczenie na czas trwania rajdu 

Koszulkę kolarską rajdu indywidualną dla każdego uczestnika 

Pamiątkowy medal 

 

VII.   Postanowienia końcowe:   
Rajd rowerowy ma charakter religijny i turystyczny /codzienna Msza święta, zwiedzanie 

miejsc kultu religijnego, poznawanie nowych zakątków naszego kraju/. 

Organizatorzy nie odpowiadają za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania rajdu, wynikłe z 

przyczyn od nich niezależnych, np. warunki atmosferyczne, działanie sił wyższych lub 

leżących po stronie uczestnika. Gdyby zaszły jakieś istotne zmiany, nieprzewidziane w 

programie, uczestnicy zostaną o nich niezwłocznie poinformowani. 

 

Uczestnik ponosi koszty wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania rajdu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani kosztów za zgubiony bądź skradziony sprzęt w 

postaci roweru, bagażu bądź rzeczy osobistych. 

 

Uczestnik zobowiązany jest do posiadania na głowie kasku ochronnego a także sprawnego 

roweru – szczególnie hamulce i układ kierowniczy                                                                         

W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z rajdem, uczestnik nie może występować z 

roszczeniami odszkodowawczymi wobec organizatora lub osób działających w jego imieniu 

lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją rajdu.                                                                                                                             

Uczestnik oświadcza, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane 

przez niego do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.                                    

Organizator nabywa na własność prawa autorskie  do publikacji  wszelkich  udzielanych 



przez uczestników wywiadów i zdjęć.                                                                                              

Uczestnicy  IX Rajdu rowerowego Giewont-Hel,  zobowiązani są do przestrzegania 

niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do, organizatorów i 

współuczestników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie 

sportowy.                                                                                                                       

Nieznajomość niniejszego regulaminu, w żadnym przypadku nie będzie traktowana jako 

wytłumaczenie! 

  

 
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego                                                                                                         


