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I Rajd Rowerowy Samorządowców Powiatu Wejherowskiego jest imprezą rekreacyjną łączącą rajd 

rowerowy z kreatywnym wykonaniem zadań na wyznaczonych punktach kontrolnych.                   

Trasa imprezy przewiduje do pokonania 15 km rowerem oraz wykonanie 3 zadań. 

ORGANIZATOREM  jest Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach  z siedzibą w Strzebielinie. 

Impreza ma charakter spotkania integracyjnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 

UDZIAŁ W IMPREZIE JEST BEZPŁATNY 

1. Program imprezy 

 

12:20 - 12:50 Rejestracja zespołów  

13:00 Start Rajdu Rowerowego 

15:00 Zakończenie Rajdu, wręczenie medali i dyplomów zespołom. 

           Wspólne grillowanie –  „pstrąg  tęczowy” z grilla  

 

2. Postanowienia ogólne 

- niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Imprezy, 

- uczestnicy biorą udział w Imprezie w zespołach 5-osobowych, 

- wszyscy uczestnicy startują jednocześnie, 

- zawodnicy otrzymują przed startem koszulki i wodę, 

- każdy zespół jest zobowiązany potwierdzić swoją obecność na ustawionych w terenie punktach 

kontrolnych oraz wspólnie wykonać poszczególne zadania. 

3. Baza Imprezy 

- baza Imprezy znajduje się w Bożympolu Małym ( wiata sołecka przy ul. Paraszyńskiej ). 

 

4. Uczestnictwo 

Prawo uczestnictwa w Imprezie posiadają: 

- pracownicy samorządów, radni 

- każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność  

 



- dopuszcza się do uczestnictwa w Imprezie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia,   

nie budzący przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w tego typu imprezach – ten fakt 

uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez 

Organizatora, 

- w zgłoszeniu należy podać skład osobowy zespołu. 

5. Punkty kontrolne 

- punktem kontrolnym (PK) nazywamy znak (lampion) wykonany w kształcie prostokąta (A-4), 

podzielony po przekątnej na dwa trójkątne obszary, jeden w kolorze białym, drugi w kolorze 

czerwonym, 

- przy każdym PK stać będzie reprezentant Organizatora, który przekaże zespołowi zadanie         

do wykonania. Następnie potwierdzi wykonanie  zadania na karcie startowej własnoręcznym 

podpisem, 

- każdy punkt kontrolny ustawiony będzie w sposób widoczny, w miejscu charakterystycznym.  

6. Warunki ukończenia Imprezy: 

- należy w komplecie przybyć na metę oraz oddać kartę startową w stanie umożliwiającym  

identyfikację  wykonanych zadań. 

7. Świadczenia: 
 

- stała opieka medyczna podczas Imprezy, 

- porcja grillowanego pstrąga, woda. 

8. Upominki: 

- medal dla każdego zawodnika, 

- dyplomy dla zespołów, 

- koszulka dla każdego zawodnika. 

9. Postanowienia końcowe: 

- udział w Imprezie jest dowolny. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od 

warunków pogodowych zastanych na trasie, 

- za szkody wyrządzone wobec uczestników Imprezy przez osoby trzecie jak i odwrotnie 

Organizator nie odpowiada, 

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 

Organizatora jest decyzją ostateczną. 

10. Informacje dodatkowe: 

Zgłoszenia drużyn można dokonać: 

- wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej kartę zgłoszeniową na adres:  

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Strzebielinie, ul. Tuwima 4, 84-220 Strzebielino, 

- wysyłając skan karty zgłoszeniowej na adres e-mail: pawel.rosik@gik-leczyce.pl  

 

 

 


