
 

 
 

 

ROWEREM PO ZIEMI HENRYKA SIENKIEWICZA 

 - REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 

 

Organizator: 

nieformalna Grupa nauczycieli w-f z Gminy Krzywda pod nazwą „RAZEM AKTYWNIEJ” 

 

 

Współorganizatorzy: 

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej  

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Wiejskiej "SZANSA" z siedzibą w Krzywdzie  

oraz  

LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 

 

 

 

PATRONAT:  

Starosta Łukowski 

Wójt Gminy Krzywda 

 

 

DATA RAJDU: 

10 lipca 2016 r. 

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
  



 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1. Zapoznanie się z regulaminem i potwierdzenie tego faktu podpisem na liście uczestnictwa przed 

rozpoczęciem rajdu w Punkcie startu w poszczególnych gminach (załącznik do Regulaminu). 

2. Posiadanie karty rowerowej i/lub innego dokumentu tożsamości. 

3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 

4. Ubezpieczenie się we własnym zakresie i wzięcie udziału w rajdzie na własną odpowiedzialność. 

5. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców/opiekuna prawnego 

lub osoby pełnoletniej.  

6. Wyrażenie zgody na nieodpłatne publikowanie przez organizatorów/współorganizatorów jego 

wizerunku we wszelkich promocyjnych, prezentacjach po imprezie, na stronie internetowej 

współorganizatorów oraz w innych formach utrwaleń w związku z udziałem w rajdzie poprzez 

potwierdzenie tego faktu podpisem na liście uczestnictwa.  

7. Osoby spoza województwa lubelskiego nie biorą udziału w losowaniu nagród oraz nie otrzymają 

bezpłatnego wyżywienia (warunki projektu).  

 

PRZEBIEG RAJDU: 

1. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Zgłoszenia należy dokonać do 30 czerwca 2016 r.   

2. Trasy prowadzą do Woli Okrzejskiej – miejsca urodzin H. Sienkiewicza, z której o godzinie 13.00 chętni 

wyruszą do Okrzei do kopca im. Henryka Sienkiewicza, spod którego o godz. 14.20 wyruszą i powrócą do Woli 

Okrzejskiej na uroczyste zakończenie rajdu. 

3. Wykaz zgłoszonych tras stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu rajdu 

4. Po zakończeniu Rajdu, jego uczestnicy we własnym zakresie wracają do punktów startowych. 
5. Organizatorzy nie zapewniają transportu powrotnego 
6. Przed wyruszeniem na poszczególne trasy uczestnik otrzyma ulotki z ich przebiegiem i opisem, 

z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) wraz informacjami związanymi z życiem i twórczością 

H. Sienkiewicza.  

7. Każdy uczestnik jadący samodzielnie zobowiązany jest do uzyskania pieczątki w punktach kontrolnych. 

8. Aby prawidłowo ukończyć rajd i wziąć udział w losowaniu nagród każdy uczestnik będzie musiał przejechać 

samodzielnie minimum całą trasę nr 1 (potwierdzeniem będą uzyskane pieczątki na karcie rajdu) oraz udzielić 

prawidłowej odpowiedzi na jedno pytanie z zakresu życia i twórczości H. Sienkiewicza (Punkt przy wejściu do 

Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej).  

9. W dolnej części karty rajdu znajduje się kupon składający się z trzech części (cz. A i B związana 

z losowaniem nagród, cz. C – kupon żywieniowy).  

10. Propozycje innych tras rajdu można zgłaszać wysyłając wiadomość na adres rajdsienkiewicza@wp.pl  

 

REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD 

 

1. W dolnej części karty znajduje się kupon składający się z trzech części. Na dwóch wpisane są te same 

numery porządkowe. Po ukończeniu trasy oraz udzieleniu odpowiedzi uczestnik zobowiązany jest zgłosić się do 

Punktu organizacyjnego w Woli Okrzejskiej, gdzie zostanie potwierdzony wiek uczestnika oraz będzie odcięta 

jedna część kuponu z takim samym numerem porządkowym.  

2. Kupony osób, które dostarczą kartę z wymaganymi pieczątkami i nie zostaną wytypowane do nagród 

(najstarszy i najmłodszy uczestnik rajdu jadący samodzielnie) wezmą udział w losowaniu nagród (akcesoria do 

rowerów).  

3. Losowanie nagród rozpocznie się po zakończeniu części oficjalnej rajdu – około godz. 17.00  
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4. Po wylosowaniu części A kuponu z numerem – osoba, która posiada drugą część – B – tego kuponu, winna 

się zgłosić do miejsca losowania w ciągu dwóch minut. Po upływie tego czasu losowanie będzie powtórzone 

(bez udziału wcześniej wylosowanego kuponu). Losowanie będzie kontynuowane aż do rozstrzygnięcia 

i wydania wszystkich przewidzianych nagród. 

5. Podstawą do wydania nagrody będzie przedstawienie organizatorom części kuponu z numerem 

odpowiadającym wylosowanej części A kuponu. 

 

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU 

 

1. Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować 

szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. 

2. Uczestnicy rajdu ponoszą osobistą odpowiedzialność za złamanie przepisów ruchu drogowego. 

3. Po drogach publicznych uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z zasadą - jedziemy „gęsiego" w małych 

10-15 osobowych grupach odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m, liczba rowerów jadących 

w jednej kolumnie nie może przekraczać 15, potem przerwa ok. 200 m i następna mała grupa, itd.  

4. Tempo jazdy dyktują najsłabsi.  

5. Nie wolno wyprzedzać stwarzając zagrożenie na drodze. Należy kontrolować szybkość i hamowanie. Każdy 

manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania 

oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.  

6. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub 

polanie. 

7. Na rajd należy przyjechać sprawnym i przepisowo wyposażonym rowerem, zabierając ze sobą podstawowe 

narzędzia i części zapasowe: klucze, dętki, łatki itp. każdy liczy pod tym względem na siebie.  

8. Ubranie powinno być dostosowane do warunków pogodowych. Na wszelki wypadek prosimy zabrać  

zapasowe okrycie przeciwdeszczowe, koszulki kolarskie, buty. Organizatorzy propagują bezpieczną jazdę na 

rowerze dlatego zalecają aby każdy zawodnik jechał w kasku rowerowym oraz kamizelce odblaskowej. 

9. Każdy uczestnik zabiera ze sobą napoje i suchy prowiant. Na mecie rajdu organizator zapewnia uczestnikom 

porcję pysznego żurku. 

 

NA TRASIE ZABRANIA SIĘ: 

 

1. Jazdy środkiem drogi i utrudniania ruchu innym osobom lub pojazdom. 

2. Nagłego zawracania, rozpędzania roweru i wyprzedzania innych, szczególnie przy zjazdach ze wzniesień. 

3. Współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu - ścigania się !!! 

4. Zażywania narkotyków, picia napojów alkoholowych i palenia papierosów. 

5. Przewożenia, picia w czasie jazdy gorących napojów i używania szklanych pojemników. 

6. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych. 

7. Niszczenia przyrody. 

8. Indywidualnej jazdy rowerem osób niepełnoletnich bez opiekuna. 

9. Głośnego zachowywania się. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

 

1. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na 

trasie. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody powstałe w czasie trwania 

imprezy. 



3. Uczestnik rajdu we własnym zakresie odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych 

uczestników imprezy i osób trzecich. 

4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa 

i stosowania się do poleceń Organizatora. 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie spraw nie objętych regulaminem należy do 

Organizatora. 

3. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w rajdzie. 

4. Formularze zgłoszeniowe (załącznik nr 2) należy złożyć u koordynatorów w poszczególnych gminach 

powiatu łukowskiego lub wysłać na adres e-mail: rajdsienkiewicza@wp.pl do dnia 30 czerwca 2016. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące rajdu, formularze zgłoszeniowe oraz lista lokalnych koordynatorów 

znajdują się na profilu facebook  https://www.facebook.com/rowerempoziemihenrykasienkiewicza/ a także na 

stronach: http://muzeumsienkiewicza.eu/,  http://www.starostwolukow.pl/, http://www.gminakrzywda.com/ 

(zakładka SKKW „Szansa”) oraz http://www.lgdrazem.pl/. 

 

 

 

 

Krzywda, dnia 20.05.2016 r. 
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