
 

 
Załącznik nr 3 

Regulamin eko-rajdu rowerowego Kujawsko-Pomorskie na rowery! 

 

 
REGULAMIN 

eko-rajdu rowerowego „Kujawsko-Pomorskie na rowery!” 
Żnin, 10 czerwca 2018 r. 

 
 
I. Organizator: Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Żninie we 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
II. Cel rajdu: 

1. Promocja jazdy rowerem jako formy rekreacji. 
2. Promocja turystyki rowerowej. 
3. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia. 
4. Upowszechnianie walorów przyrodniczych Powiatu Żnińskiego. 

 
III. Termin rajdu: 10 czerwca 2018 r. (niedziela) godzina 11.00. 
 
IV. Organizacja eko-rajdu 
 
1.  Trasa i przebieg 

Start i meta rajdu znajdować się będą na Placu Wolności (rynek) w Żninie. Z Placu Wolności jedziemy 
ulicą Sądową (nawierzchnia brukowa), następnie skręcamy w lewo w ulicę Szkolną (nawierzchnia 
brukowa), dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo (z lewej strony mijamy Kościół 
pw. św. Floriana) i jedziemy ulicą 700-lecia (nawierzchnia brukowa, później asfaltowa). Docieramy do 
ronda, na którym skręcamy w prawo w ulicę Gnieźnieńską (droga asfaltowa). Jedziemy cały czas 
prosto w kierunku Gąsawy mijając Podgórzyn i Wenecję. Na skrzyżowaniu w kierunku Wenecji Dolnej 
skręcamy w prawo i udajemy się do Biskupina. W tej miejscowości skręcamy w lewo i kierujemy się w 
stronę Gąsawy mijając z lewej strony Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.  Dojeżdżając do Gąsawy 
na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w stronę Żnina. Jedziemy prosto by na skrzyżowaniu 
przed punktem widokowym skręcić w prawo w kierunku Łysinina. Mijamy Łysinin, dojeżdżamy do 
lasu by następnie na pierwszym skrzyżowaniu skręcić w lewo w drogę leśną. Tą drogą jedziemy cały 
czas prosto, aż do skrzyżowania z drogą Wenecja - Dąbrowa. Na „krzyżówce” skręcamy w lewo i 
udajemy się do Wenecji. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową Żnin-Gąsawa jedziemy prosto i 
dojeżdżamy do Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Wenecka (Wenecja 12, 88-400 Żnin). Tu odbędą 
się konkursy dla uczestników rajdu. Wyjeżdżając z Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Wenecka 
kierujemy się  stronę Skarbienic. Jedziemy drogą gruntową, by na jej końcu skręcić w prawo w 
kierunku Żnina. Następnie ulicą Szkolną, Sądową wjeżdżamy na Plac Wolności w Żninie, gdzie 
znajdować się będzie zakończenie rajdu. 

 

2. Nagrody 
1. Pierwszych 300 zarejestrowanych na platformie internetowej uczestników rajdu w momencie 

przekroczenia linii mety otrzyma pamiątkowe medale. 
2. W czasie rajdu uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w konkurach, w których do 

wygrania będą nagrody m.in. bony do wykorzystania w sklepach sportowych oraz akcesoria 
rowerowe. 

 
3. Pakiety startowe 

1. Pierwszych 300 zarejestrowanych na platformie internetowej uczestników rajdu otrzyma 
nieodpłatne pakiety startowe, w skład których wchodzą: numer startowy, pamiątkowa 



 

 
koszulka oraz opaska na posiłek regeneracyjny. Posiłek będzie do odbioru podczas przystanku 
w Ośrodku Wypoczynkowym Przystań Wenecka w Wenecji w specjalnie oznaczonym miejscu. 

2. Pakiety startowe będą do odbioru przez zarejestrowanych uczestników rajdu w biurze 
zawodów na Placu Wolności w Żninie w dniu 10 czerwca 2018 roku od godziny 9.00 do 10.30. 

 
V.  Warunki uczestnictwa 

1. Zgłoszenia będą odbywać się drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy 
zamieszczony na stronie internetowej www.znin.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 
maja 2018 roku. 

2. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę 
zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. 

3. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub 
opiekuna. 

4. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po 
drogach rowerem. 

5. Posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego. 
6. Uczestnictwo w Rajdzie jest nieodpłatne. 
 

VI.  Zasady zachowania uczestników eko-rajdu 
 
Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować 
szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani 
są do: 

1. Przestrzegania Regulaminu rajdu. 
2. Podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących 

ruchem. 
3. Zachowania charakteru rekreacyjnego rajdu i nieorganizowania współzawodnictwa 

sportowego, w tym wyścigów. 
4. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
5. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń służb 

porządkowych i ratowniczych. 
6. Jazdy w równym tempie dostosowanym  do  prędkości innych uczestników, przy zachowaniu 

ostrożności. 
7. Posiadania na całej trasie rajdu zapiętego kasku rowerowego. 

 
Na trasie zabrania się: 

1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających. 
2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych. 
3. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna, przez osoby poniżej 15 roku życia. 
4. Głośnego zachowywania się. 
5. Zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora. 
6. Używania wszelkich narzędzi komunikacji takich jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio 

itp. oraz odtwarzaczy muzycznych. 
7. Ścigania się. 

 
VII. Odpowiedzialność organizatora: 

1. Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, 
zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 
wyrządzone przez uczestników. 

3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 
4. Organizator zapewnia ubezpieczenie rajdu (OC i NNW). 
5. Organizator zapewnia obecność ratowników medycznych na trasie przejazdu. 



 

 
6. Przejazd zabezpieczany jest przez policję , a także przez służbę porządkową organizatora. 
7. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omówi trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc 

niebezpiecznych i stwarzających zagrożenia. 
 

VIII. Postanowienia końcowe: 
1. Wszyscy uczestnicy, startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach 

z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz  
w materiałach promocyjnych organizatora oraz biorą w nim udział na własną 
odpowiedzialność. 

2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 

Organizatora jest decyzją ostateczną, nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego  
przestrzegania. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


