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V Rekreacyjny Rajd Rowerowy 

„Błękitna Wstęga” 

 

22 czerwca (sobota) 2019 r. odbędzie się 
V Rekreacyjny Rajd Rowerowy „Błękitna Wstęga”. 

 

BIURO RAJDU i PUNKT STARTOWY zlokalizowane będą przy ul. Miraszewskiego, koło 

poczty w Paczkowie. 

 

PROGRAM: 
godz. 13:00-13:45 rejestracja uczestników w Biurze Rajdu przy ul. Miraszewskiego, koło 

Poczty. 

godz. 14:00 - start rajdu – wyjazd pierwszych uczestników 

godz. 16:00 – zamknięcie trasy – przyjazd ostatnich uczestników 
godz. 16.30 - rozpoczęcie pikniku oraz programu rozrywkowego 

ok. godz. 17:00 – wręczenie nagród dla najliczniejszej oznakowanej jednorodnie grupy (czapki, 

opaski, skarpetki, kotyliony lub inne oznakowania), dla najmłodszego (jadącego na własnym 

rowerze)  i najstarszego uczestnika rajdu, najciekawiej udekorowany rower oraz losowanie 

nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników rajdu. 

ok. godz. 17:30 - zakończenie imprezy 

 

Przejazd uczestników nie jest limitowany czasem, każdy uczestnik Rajdu Rowerowego wyrusza 

ze startu wspólnego. Warunkiem ukończenia jest dojechanie na metę do godz. 16.00. 

 

REGULAMIN 

Cel imprezy: 
- propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia, 

- popularyzacja jazdy na rowerze jako formy aktywności fizycznej, 

- poznawanie walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Paczków. 

 

Organizator: 
Stowarzyszenie „Pegaz” w Paczkowie 

REGON 161611210   NIP 7532435529 

KRS 0000524939 Sąd Rejonowy w Opolu  

e-mail: rajdrowerowy@pegaz.org.pl, tel. 796 030 025 

 

Przy wsparciu finansowym, rzeczowym i organizacyjnym: 
Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie, 

Urząd Miasta w Paczkowie, 

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, sponsorzy 

 

III. Termin rajdu:   22. czerwca  2019 roku (sobota). 
 

IV. Trasa rajdu: 
Start -  ul. Miraszewskiego, koło Poczty 

Meta - plac rekreacji w Kozielnie 

I trasa rajdu: ścieżkami wokół Zalewów Paczkowskiego (około 10 kilometrów) po drogach szutrowych, 

przeprawa przez potok w okolicach tamy na Zbiorniku Topola  – mapa trasy w załączniku nr 1. 

II trasa rajdu: ścieżkami wokół Zalewów Paczkowskiego i Topola (około 15 kilometrów) po drogach 

szutrowych, drogą publiczną 3182 – mapa trasy w załączniku nr 1. 
 

V. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza i odesłanie na adres Stowarzyszenie Pegaz, 

Rynek 20, 48-370 Paczków lub adres e-mail: rajd rowerowy@pegaz.org.pl Karta zgłoszenia do pobrania 
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na stronach:  www.pegaz.org.pl, www.paczkow.pl, www.paczkow24.pl, www.doba.pl,  

Zgłoszenia można dokonać także w dniu rajdu w Biurze Rajdu (Punkcie Startowym) przy ul. 

Miraszewskiego, koło Poczty w godzinach od 13.00 do 13.45 ale organizator nie gwarantuje żadnych 

świadczeń z tytułu uczestnictwa. 

 

VI. Koszty uczestnictwa  
Liczba uczestników ze względów bezpieczeństwa zostaje ograniczona do 150. 

O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje kolejność otrzymania zgłoszenia oraz 

dokonanie wpłaty,  na adres  organizatora. Do dnia 14 czerwca 2019 roku kwota wpisowego 

wynosi 18,00 zł, natomiast po 14 czerwca 2019 roku kwota wpisowego wynosi 23,00 zł. Data 

wpłaty to data wpływu wpisowego na konto Organizatora. 

Nr konta:  

96 9588 0004 1720 0228 2000 0010 
Bank: SGB Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 

Stowarzyszenie „Pegaz”, ul. Rynek 1, Paczków 

Dopisek: Rajd BW2019, Imię i nazwisko 

UWAGA! Dopisek pozwoli na szybsze przeprowadzenie rejestru wpłat. 

 
VII. Warunki uczestnictwa: 

1. Rajd ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych osób. 

2. Przed rajdem należy zadbać o stan techniczny swojego roweru. 

3. Zaleca się posiadanie kasków, zwłaszcza przez osoby niepełnoletnie. 

4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna. 

Osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia i niebędące pod opieką rodzica lub opiekuna 

podczas trwania rajdu - muszą przedstawić ich pisemną zgodę na udział w rajdzie. 

5. Uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem: imienia i nazwiska, adresu 

zamieszkania, daty urodzenia oraz zapoznać się z regulaminem rajdu. 

6. Uczestnicy, którzy zgłosili się drogą elektroniczną lub telefonicznie zobowiązani są do 

podpisania listy uczestników w biurze rajdu. 

7. Warunkiem ukończenia rajdu i podstawą do otrzymania (koszulki, niespodzianki, pakietu 
promocyjnego, posiłku) jest przyjazd na metę w wyznaczonym czasie (do godz. 16.00). 

 
VIII. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do: 

1. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom 

kierownictwa rajdu. 

2. Posiadania dokumentu tożsamości. 

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

4. Poruszania się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

5. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 10-20 m. 

6. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość 
przez hamowanie. 

7. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. 

8. Niedopuszczalnie jest tasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji. 

9. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 

10. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza trasą, na parkingu, łące 

lub innym miejscu wydzielonym przez organizatorów. 

11. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego, 

mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic lub posesji. 

12. Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, 

stwarzających zagrożenia. 

13. Z miejsca startu uczestnicy wyruszają wspólnie w grupach po 8-10 osób. 

14. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu. 

15. Rajd prowadzą osoby wyznaczone (Piloci) przez organizatora. 

16. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Rajdu i poleceń prowadzących Rajd 

(Pilotów). 
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IX. Informacje dodatkowe: 

1. Dojazd do miejsca startu i wyjazd z miejsca mety odbywa się na własną odpowiedzialność i we 

własnym zakresie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników. 

3. Długość trasy I to ok. 10 km, długość trasy II to ok. 15 km. 

4. Uczestnicy rajdu powinni być ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków we 

własnym zakresie. 

5. Wszyscy uczestnicy otrzymają posiłek. 
 

X. Postanowienia końcowe 
1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. 

Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich 

osobom trzecim. Zawodnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych 

do celów rajdu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników. 

3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 

4. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej 

trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu 

6. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie 

rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

7. Za pozostawione rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności. Na terenie miejsca startu i 

mety nie będzie prowadzony depozyt. 

8. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii organizatorów rajdu. 
 
Zabezpieczenie porządkowe: jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i wolontariusze. 

 

 

Komandor V RRR „Błękitna Wstęga 2019” 

Krzysztof Woliński  
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Załącznik 1. Mapa trasy I i II rajdu 

 

 
 

 


