
 

 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 

 

w ramach projektu „Emilia Sukertowa-Biedrawina znana i nieznana” 

 

Zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi 

Działdowskiej i Zespołem Szkół w Malinowie. 

 

 

 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne: 

Rajd rowerowy „Emilia Sukertowa-Biedrawina znana i nieznana” to projekt dofinansowany ze środków Muzeum 

Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. 
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II. Cele rajdu: 

1. Promowanie biblioteki, czytelnictwa i historii regionu. 

2. Integracja społeczności lokalnej. 

3. Walka ze stereotypowym postrzeganiem biblioteki, czytania, książek, bibliotekarzy. 

4. Propagowanie modelu aktywnego spędzania wolnego czasu. 

5. Propagowanie roweru jako środka transportu. 

III. Organizator rajdu: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie, ul. Wolności 64A, 13-200 Działdowo przy współpracy partnerów: 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej oraz Zespołu Szkół w Malinowie. 

Koordynator rajdu: Justyna Lytvyn, tel. 607 550 816 

Służba porządkowa: Elżbieta Wojcieszek, Małgorzata Trąmpczyńska. 

IV. Termin rajdu: 9 września 2017 r. (sobota). 

V. Organizacja rajdu: 

1. Zbiórka przy Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie, godzina 10:00. 

2. Czynności organizacyjne 10:00 – 10:05 (dokonanie wpisu na listę obecności, zapoznanie z regulaminem rajdu). 

Trasa rajdu: 10:05 – 12:00: Wyjazd - Aleja Św. Katarzyny Aleksandryjskiej prosto w ul. Dębową. Następnie leśnymi 

traktami w Lasku Miejskim. Z Lasku Miejskiego w polną drogę w stronę Sarnowa. Leśną drogą wzdłuż lasu w stroną 

Malinowa (łąki). Następnie polną drogą w stronę mostku na rzece Szkotówka. Wracamy żwirową drogą w stronę 

Leśniczówki w Malinowie. Potem leśnymi drogami do wieży pomnika. Następnie wracamy do drogi w stronę 

Działdowa, skręcamy w lewo do Zespołu Szkół w Malinowie. Następnie w lewo w stronę Działdowa, prosto wjeżdżamy 

w ul. Leśną i zjeżdżamy na ścieżkę rowerową. Ze ścieżki wjeżdżamy w ul. Leśną, potem w lewo w ul. Zuchową, w 

prawo w ul. Słowika dawna ZMP, następnie w lewo w dawną ZMS, a potem polną drogą wzdłuż Kanału Młyńskiego 

do ul. Wolności. Następnie w prawo w ul. Wolności do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wolności 64A. Meta – 

Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie – wspólny grill i akcja bookcrossing. 

VI. Warunki uczestnictwa: 

1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się  

z regulaminem. Regulamin rajdu jest dostępny w MBP w Działdowie. 

2. Uczestnicy są zobowiązani dostarczyć do 9 września 2017 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie 

wypełnioną kartę zgłoszeniową, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu (dotyczy osoby pełnoletniej) i 

załącznik nr 2 (dotyczy osoby nieletniej). 

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

4. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę (kartę zgłoszeniową) 

rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. 

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

6. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  

z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za 

wypadki losowe, szkody osobiste, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po przejeździe. 

7. Udział w rajdzie jest bezpłatny. 
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VII. Zasady zachowania uczestników rajdu: 

Rajd będzie się odbywać przy ograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i 

znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do: 

1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom koordynatora rajdu. 

2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu. 

3. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione. 

4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych 

uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo  

i spokojnie w szyku. 

6. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie. 

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

wykonania oraz odpowiednio wcześniej  zasygnalizowany. 

8. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.  

9. Osoby biorące udział w rajdzie robią to na własną odpowiedzialność i zobowiązane są do zachowania się w 

sposób nie zagrażający innym uczestnikom.  

10. Organizator nie zabezpiecza dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik 

rajdu jeżeli nie posiada takiego ubezpieczenia w miejscu nauki lub pracy, może się ubezpieczyć we własnym 

zakresie. 

VIII. Na trasie zabrania się: 

1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających. 

2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych. 

3. Niszczenia przyrody. 

4. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora. 

IX. Postanowienia końcowe: 

1. Wszyscy uczestnicy rajdu startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków  

w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora. 

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. 
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Udziału w rajdzie rowerowym w ramach projektu 

„Emilia Sukertowa – Biedrawina znana i nieznana” 

organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie 

w dniu 9 września 2017 roku 

 

Wypełnia uczestnik rajdu: 

1. Zgłaszam swój udział w rajdzie rowerowym organizowanym w dniu 09.09.2017 r. 

2. Imię i nazwisko……………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………….. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Rajdu Rowerowego w ramach  „Emila Sukertowa 

- Biedrawina znana i nieznana” i zobowiązuje się go przestrzegać. 

4. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w rajdzie rowerowym. 

5. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach. 

6. Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć z moim wizerunkiem oraz wielokrotne  

i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych zdjęć z moim wizerunkiem przez organizatorów 

imprezy. 

 

 

 

 

…………………………………    ………………………………… 
data        podpis uczestnika rajdu 
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Załącznik nr 2 

 

 

 

ZGODA PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………….. 

W rajdzie rowerowym organizowanym w ramach projektu „Emilia Sukertowa-Biedrawina znana i nieznana”, 

w dniu 9 września 2017 r. pod opieką……………………………………………………… 

      (imię i nazwisko) 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Rajdu, akceptuję jego treść oraz biorę pełną 

odpowiedzialność za udział mojego dziecka w Rajdzie i ewentualne wyrządzone przez niego szkody. 

Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w imprezie. 

 

 

       ………………………………………… 

       (podpis prawnego opiekuna) 

       ………………………………………… 

       (nr tel. komórkowego) 

 


