
Zdanie realizowane w ramach projektu Grantowego pn: „Promocja i zachowanie dziedzictwa 

przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru” sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w 

ramach projektu grantowego dla LGD „BUD-UJ RAZEM”. 

 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 

„Rajd Rowerowy – Śladami dziedzictwa przyrodniczego  

i historycznego ziemi piotrkowskiej” 

pod patronatem Wójta Gminy Rozprza 

JANUSZA JĘDRZEJCZYKA 

 
Rajd ma charakter zorganizowanego przejazdu kolumny rowerzystów. Uczestnictwo rowerzystów 

w przejeździe odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w przepisach prawa ruchu 

drogowego i niniejszego regulaminu. 

 

I. Informacje ogólne  

Rajd organizowany jest w ramach Ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Rajd Rowerowy – Śladami 

dziedzictwa przyrodniczego i historycznego ziemi piotrkowskiej”.  

 

II. Celem Rajdu jest:  

1. Integracja środowiska lokalnego,  

2. Promowanie historii regionu,  

3. Promowanie zdrowego stylu życia. 

 

III. Organizator i Partnerzy Rajdu:  

Organizator: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju regionu piotrkowskiego Euroaktywni 

Partnerzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy; Gmina Rozprza, OSP Łazy Duże 

 

IV. Termin Rajdu:  

11 wrzesień 2021 r. (sobota) godz. 10.00 

  

V. Trasa przejazdu:  

Rajd prowadzony będzie na drogach gminy Rozprz, Łęki Szlacheckie i Gorzkowice, 

zaliczanych do  kategorii dróg  gminnych i powiatowych.     

    Nawierzchnia drogi: asfaltowa.  

 

Rozprza – Lubień–Łęki Szlacheckie – Tomawa – Mierzyn – Łochyńsko – Rozprza 

Długość trasy – 42 km. 

Harmonogram Rajdu 

1. Zbiórka uczestników rajdu: godz. 10.00 Urząd Gminy w Rozprzy. 

2. Start rajdu: Urząd Gminy w Rozprzy- godz. 10:15 

3. Lubień odpoczynek pod kościołem – godz. 11.15-11.45 

4. Tomawa (park) – godz. 13.20-13.50 

5. Ognisko – plac przy OSP w Mierzynie  – godz.14.40 

✓ przyznanie upominków od Wójta Gminy Rozprza dla najmłodszego i najstarszego 

uczestnika rajdu, 
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✓ losowanie nagrody głównej, 

✓ poczęstunek przy ognisku. 

6. Wyjazd z Mierzyna – ok. godz. 16.00 

7. Meta rajdu:  Urząd Gminy w Rozprzy w Rozprzy. 

8. Zakończenie rajdu:  ok. godz. 16:30 

9. Indywidualny powrót do domu uczestników rajdu. 

 

VI. Warunki uczestnictwa:  

1. Każdy Uczestnik przed startem w Rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać  

się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej 

www.euroaktywni.pl i na Facebooku – Stowarzyszenie Euroaktywni oraz w siedzibie 

stowarzyszenia przy ul. Kościuszki 6 w Rozprzy. 

2. Uczestnictwo w Rajdzie należy zgłosić mailowo na adres euroaktywni@interia.pl do 17 

sierpnia 2021 roku. 

3. Dzieci do lat 12 mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego 

bądź innej osoby wskazanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda na udział dziecka 

pod opieką innej osoby niż rodzic czy opiekun prawny stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

4. Osoby w wieku od 13 do 17 lat zobowiązane są posiadać zgodę rodzica lub opiekuna 

prawnego na udział w Rajdzie, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

5. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Nie są ubezpieczeni przez 

Organizatora.  

6. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej za poniesione  

lub spowodowane szkody i wypadki przez uczestników Rajdu.  

7. Za stan techniczny i wyposażenie swoich rowerów odpowiada każdy z uczestników Rajdu. 

8. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy 

przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.  

9. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.  

10. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w kolumnie w równym tempie 

dostosowanym do prędkości innych Uczestników. 

11. Nad zabezpieczeniem ruchu czuwają służby porządkowe organizatora. 

12. Grupie towarzyszy zabezpieczenie medyczne. 

13. Kolumnę zamyka pojazd Ochotniczej Straży Pożarnej  

 

VII. Podczas Rajdu bezwzględnie zabronione jest:  

1. Przystąpienie do Rajdu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków        

 odurzających.  

2. Spożywanie alkoholu i innych środków odurzających na trasie Rajdu oraz postojach.  

 

VIII. Postanowienia końcowe:  

1. Wszyscy uczestnicy, startując w Rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków  

w  relacjach z przebiegu Rajdu. 

2. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.  
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Harmonogram Rajdu 

 

1. Zbiórka uczestników rajdu: godz. 10.00 Urząd Gminy w Rozprzy. 

2. Start rajdu: Urząd Gminy w Rozprzy- godz. 10:15 

3. Lubień odpoczynek pod kościołem – godz. 11.15-11.45 

4. Tomawa (park) – godz. 13.20-13.50 

5. Ognisko – plac przy OSP w Mierzynie  – godz.14.40 

✓ przyznanie statuetek od Wójta Gminy Rozprza dla najmłodszego i najstarszego 

uczestnika rajdu, 

✓ losowanie nagrody głównej, 

✓ poczęstunek przy ognisku. 

6. Wyjazd z Mierzyna – ok. godz. 16.00 

7. Meta rajdu:  Urząd Gminy w Rozprzy w Rozprzy. 

8. Zakończenie rajdu:  ok. godz. 16:30 

9. Indywidualny powrót do domu uczestników rajdu. 

 

 

                                

 

 

 


