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REGULAMIN 

I REKREACYJNEGO RAJDU ROWEROWEGO BLISKO KRAKOWA 

 

 

I. Cel rajdu 

 

1. Promocja Kompleksowego Produktu Turystycznego Skarby Blisko Krakowa. 

2. Promocja walorów rekreacyjno – przyrodniczych i historycznych gmin członkowskich LGD Blisko Krakowa. 

3. Promowanie aktywnego spędzania czasu. 

4. Propagowanie zdrowego trybu życia. 

5. Rozwijanie turystyki rowerowej. 

6. Integracja społeczności lokalnej. 

7. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy  

na rowerze. 

 

 

II. Organizator 

 

Organizatorem I Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Blisko Krakowa jest stowarzyszenie Blisko Krakowa 

Adres: ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów 

tel./fax. 12 256 02 31 

e-mail: skarby@bliskokrakowa.pl 

www.bliskokrakowa.pl 

www.skarby.bliskokrakowa.pl 

www.facebook.com/bliskokrakowa 

 

Komitet organizacyjny 

Ewa Kraus – Stowarzyszenie Blisko Krakowa 

Karolina Kozanecka – Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 

Dariusz Tylek – Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych 

Michał Gil – Urząd Gminy Mogilany 

 

 

III. Współorganizatorzy 

 

 Miasto i Gmina Skawina  

 Gmina Mogilany 

 Miasto i Gmina Świątniki Górne 



  

 

 

Patronat Honorowy: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego 

 

 
Biuro Rajdu: 

ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów 

T: 12 256 02 31  

M: skarby@bliskokrakowa.pl 

 Gmina Czernichów 

 Gmina Liszki 

 Gmina Zabierzów 

 Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 

 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Świątnikach Górnych 

 

IV. Termin rajdu 

 

5 czerwca 2016 r. (niedziela) 

 

V. Trasa rajdu 

 

Trasa rajdu przebiega przez 3 gminy: Skawinę, Mogilany i Świątniki Górne. Rajd prowadzony jest na szlakach 

turystycznych na terenie ww. gmin. 

Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa. Trasa rajdu ma charakter trudny, przebiega drogami  

o znacznych różnicach wzniesień. Rajd ma formę drużynową.  

Mapa z trasą rajdu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

VI. Przebieg rajdu 

 

1. Zbiórka uczestników Rajdu – 32-052 Radziszów, ul. Szkolna 4 (Dwór Dzieduszyckich) –  godz. 11.00 – 

11.15, pierwszy start – godz. 12.00) 

 

2. Start rajdu – drużyny startują co 2 minuty, wg kolejności wcześniej nadanych numerów startowych. 

Numery startowe są nadawane wg kolejności zgłoszeń. Każda drużyna na starcie otrzyma identyfikator  

z numerem startowym drużyny, mapkę z trasą, na której zaznaczone będą punkty kontrolne (oznaczenie 

od PK1-PK4), kartę zadań oraz przewodnik turystyczny „Skarby Blisko Krakowa”. Na trasie znajdują się 

punkty kontrolne (PK1-PK4), w których uczestnicy Rajdu do wykonania będą mieli określone zadania. 

Zadania należy wykonywać bez zbędnej zwłoki, o ile to możliwe nie zsiadając z roweru. Wykonanie 

wszystkich zadań pozwala na wzięcie udziału w losowaniu nagród na mecie Rajdu.  

 

3. Meta rajdu – ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne - Centrum Informacyjne Szlaków 

Blisko Krakowa. W Świątnikach Górnych odbywać się będą równolegle obchody związane ze Świętem 

Miasta.  

 

VII. Organizacja rajdu 

 

1. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników. 
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2. Rajd ma charakter rekreacyjny, nie jest wyścigiem. 

3. W Rajdzie planuje się udział do 200 osób. 

4. O udziale w Rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 

6. Uczestnicy Rajdu podzieleni będą na drużyny (przy rejestracji możliwość zapisu całej drużyny  

od 3-6 osób lub indywidualnie do sześcioosobowej drużyny otwartej). 

7. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi lub służbie medycznej (numery 

telefonów kontaktowych znajdują się na identyfikatorach z numerem startowym drużyny) 

8. 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 bez względu na miejsce zamieszkania. 

3. W Rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanej przez organizatora karcie 

zgłoszenia – załącznik nr 2 do Regulaminu. Zgłoszenia mogą być dostarczane osobiście do Biura Rajdu (biuro 

stowarzyszenia Blisko Krakowa, ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów) lub e-mailem na adres 

skarby@bliskokrakowa.pl. Zgłoszenia dokonane e-mailem muszą być potwierdzone na oryginale karty 

zgłoszenia podpisanej przez uczestnika Rajdu, a w przypadku osoby niepełnoletniej również przez 

rodzica/opiekuna prawnego w dniu Rajdu.  

4. W Rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie  

z Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 

5. Każdy z uczestników Rajdu musi posiadać sprawny technicznie rower oraz powinien być wyposażony  

w zestaw naprawczy zawierający podstawowe klucze do roweru.  

6. Uczestnicy do 18 r.ż. mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby - prawnego 

opiekuna – Zgoda na udział osoby niepełnoletniej w Rajdzie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

7. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem Rajdu musi być uczestnikiem Rajdu. 

8. Organizatorzy Rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami Rajdu. 

9. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń 

Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru przez Policję lub inne służby porządkowe 

miejsc niebezpiecznych, uczestnicy Rajdu zobowiązani są stosować się do ich poleceń. 

10. W trakcie Rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy Rajdu  

i dbanie o środowisko naturalne.  

11. W przypadku wycofania się z Rajdu uczestnik powiadamia o tym fakcie Organizatora. 

12. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas Rajdu 

oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników. 

mailto:skarby@bliskokrakowa.pl
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13. Każdy uczestnik Rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – niepełnoletni uczestnicy  

na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Organizatorzy nie  biorą odpowiedzialności  

za wypadki spowodowane przez uczestników Rajdu lub w których brali oni udział. 

14. Zgłoszenia do udziału w Rajdzie przyjmowane są do 16 maja 2016 r. 

15. Osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia zobowiązane są posiadać kartę rowerową. 

16. Uczestnik Rajdu jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy w kasku ochronnym, zalecane  

są również ochraniacze na kolana i łokcie oraz element odblaskowy w przypadku słabej widoczności. 

17. Osoba pełnoletnia zobowiązana jest do posiadania telefonu komórkowego w trakcie Rajdu. 

18. Uczestnicy Rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających. 

19. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu Rajdu i jego stosowania. 

20. Trasę należy pokonać w określonym limicie czasowym, tj. do godziny 15.30. Osoby, które nie zakończą Rajdu 

do godziny 15.30 przestają być uczestnikami Rajdu. 

21. Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu 

Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów. 

22. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w Rajdzie jest równoznaczny  

z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestników  

od jego stosowania. 

 

IX. Obowiązki uczestników Rajdu 

 

Wszystkie treści w pkt. IX wynikają z powyższych punktów lub przepisów kodeksu ruchu drogowego. 

 

X. Zasady bezpieczeństwa 

 

1. Wszyscy uczestnicy w czasie poruszania się po drogach publicznych zobowiązani są do przestrzegania 

przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (Kodeks Drogowy). 

2. Należy jechać równo i spokojnie. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany 

pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy.  

3. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego 

wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 

4. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez 

hamowanie. 

5. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się  

w miejscu powstałej awarii w sposób nieutrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu 

6. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.  
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XI. Świadczenia Organizatora na rzecz uczestników Rajdu (drużyn) 

 

1. Bezpłatny udział w Rajdzie. 

2. Bezzwrotny identyfikator z numerem startowym drużyny. 

3. Mapka trasy z zaznaczonymi punktami kontrolnymi i quest. 

4. Przewodnik turystyczny „Skarby Blisko Krakowa”. 

5. Los uprawniający do udziału w loterii. 

6. Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

7. Opieka medyczna i ratownicza. 

8. Woda mineralna i poczęstunek na trasie Rajdu. 

9. Poczęstunek na mecie Rajdu. 

 

XII. Konkursy i nagrody 

 

Wśród uczestników Rajdu, którzy dojadą do mety, rozlosowane zostaną nagrody – warunkiem otrzymania 

nagrody jest wykonanie wszystkich zadań  z punktów kontrolnych. 

 

 

Do zobaczenia na trasie! 
  

 


