
REGULAMIN 

DOŻYNKOWEGO RAJDU ROWEROWEGO  

Włocławek - Kruszyn, 28 sierpnia 2022 r. 

 

I. Organizator: TK Timing Janina Kurkowska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 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. 

 

III. Termin rajdu : 28 sierpnia 2022 roku (niedziela), start godz. 1245 

 

IV. Organizacja Rajdu 

Trasa i przebieg: 

Start i meta : Lotnisko, Szybowcowa 3, 87-853 Kruszyn 

Przebieg:  

Ulicami Szybowcową, Ikara i Żwirki Wigury wyjeżdżamy z parkingu przed Lotniskiem w Kruszynie, 

dalej jedziemy wzdłuż Al. Jana Pawła II a następnie drogą wzdłuż Autostrady Bursztynowej 

dojeżdżamy do miejscowości Dębice, dalej mijamy Hulankę i Nakonowo dojeżdżając do Gołaszewa, 

skąd kierujemy się na Warząchewkę Królewską, z której jedziemy w kierunku Jeziora Wikaryjskiego – 

tu przewidziany jest postój. Następnie ruszamy w kierunku Pińczaty, dalej przejeżdżamy przez 

Warząchewkę Polską, Warząchewkę Nową i dojeżdżamy do miejscowości Łagiewniki, z której drogą 

wzdłuż Autostrady Bursztynowej wracamy na Lotnisko w Kruszynie. 

Link do trasy: 

https://web.locusmap.app/pl/?shared_track=NTlkNjJjYWEtOTRjMy00ZDU3LWFlY2QtYTY5ZjRlNzAyNj

JlOjFjMmQ2OGJlLWNiN2QtNGMwNC04MGQxLWQxNDBmNGRhNGIyOQ.. 

 

Trasa rajdu liczy 35 km i  obrazuje ją mapka:  

 

https://web.locusmap.app/pl/?shared_track=NTlkNjJjYWEtOTRjMy00ZDU3LWFlY2QtYTY5ZjRlNzAyNjJlOjFjMmQ2OGJlLWNiN2QtNGMwNC04MGQxLWQxNDBmNGRhNGIyOQ
https://web.locusmap.app/pl/?shared_track=NTlkNjJjYWEtOTRjMy00ZDU3LWFlY2QtYTY5ZjRlNzAyNjJlOjFjMmQ2OGJlLWNiN2QtNGMwNC04MGQxLWQxNDBmNGRhNGIyOQ


 

IV. Pakiety startowe 

1. Każdy zarejestrowany uczestnik rajdu otrzyma bezpłatny pakiet startowy, w skład którego wejdzie 

numer startowy, pamiątkowa koszulka,  butelka 0,5 l wody mineralnej oraz talon na posiłek 

regeneracyjny na mecie. 

2. Pakiety startowe będą do odbioru przez uczestników w punkcie odbioru pakietów na starcie rajdu 

w dniu 28 sierpnia 2022 r. od godziny 1030 do 1245. 

 

VI. Nagrody: 

1. Wszyscy uczestnicy rajdu na mecie otrzymają pamiątkowe medale.  

 

V.  Warunki uczestnictwa: 

1. Zgłoszenia do udziału w rajdzie będą odbywać się drogą elektroniczną, poprzez formularz 

zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej kujawsko-pomorskienarowery.pl    

2. Limit uczestników rajdu wynosi 250 rowerzystów.                                               

3. Osoby niepełnoletnie 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. 

7. ZALECAMY, ABY UCZESTNICY RAJDU BYLI WYPOSAŻENI W KASKI ROWEROWE. 

 

VI.  Zasady zachowania uczestników 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. Zachowania charakteru rekreacyjnego rajdu i nieorganizowania współzawodnictwa        

     sportowego, w tym wyścigów. 

2. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie  z obowiązującymi    

     przepisami, zaleca się posiadanie kasku rowerowego. 

3. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz    

     przepisów obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia   

     określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii.  

Na trasie zabrania się: 

1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających. 

2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych. 

 

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 i straż miejską 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 wizerunków 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. 

 

 

 
TK Janina Kurkowska  
 
Ul. Kalinowa 2,  
 
87-100 Toruń  
 
NIP 8791271000 , REGON 341529995 


