
Regulamin Rajdu Rowerowego  

„Śladami umocnień przedmościa Koło” 

 

I. Organizatorzy i współorganizatorzy: 

1. Samorząd Miasta Turku: 

 Urząd Miejski w Turku, 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Turku, 

 Miejski Dom Kultury w Turku, 

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Turek, 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Turku. 

II Termin i program rajdu: 

1. Termin – 25 lipca 2021 r. (niedziela) 

2. Program rajdu: 

15.00 – zbiórka uczestników Rajdu Rowerowego – Park za budynkiem Urzędu Miejskiego  

w Turku, ul. Kaliska 59, 

16.00 – wyjazd w trasę Rajdu Rowerowego (około 40 km urokliwej trasy; prowadzącej 

przez lasy nadleśnictwa Turek oraz pola i wsie). 

około 19.00 zakończenie Rajdu Rowerowego (miejsce postoju – Nadleśnictwo Turek; 

około 20.00 zakończenie Rajdu Rowerowego (powrót we własnym zakresie) 

III Cele rajdu: 

1. Propagowanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu mieszkańców Miasta 

Turku, 

2. Zwiększenie świadomości historycznej, w tym poszerzenie wiedzy z zakresu historii  

i topografii Miasta Turku i okolic, 

3. Promowanie obszaru Miasta Turku i okolic, jego walorów historycznych, kulturalnych 

oraz przyrodniczych, poprzez stworzenie rodzaju oferty turystycznej, która może być 

zachęceniem do odwiedzenia tego rejonu przez turystów, 

4. Propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem walorów 

historyczno – przyrodniczych, 

5. Zwiększenie aktywności w zakresie dbałości o upowszechnienie historii oraz kultury 

obszaru Miasta Turku i rejonu, 



6. Wzbudzenie zainteresowania przeszłością obszaru wśród lokalnych mieszkańców, 

7. Partnerska inicjatywa w zakresie organizacji wydarzenia ukierunkowanego na aktywizację 

społeczną. 

IV Warunki uczestnictwa: 

1. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie Rowerowym jest zapoznanie się z regulaminem rajdu 

oraz podporządkowanie się decyzjom Organizatora rajdu. 

2. W Rajdzie Rowerowym mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział  

w nim. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie Rowerowym pod opieką rodziców, 

opiekunów prawnych lub osoby dorosłej, którzy również uczestniczą w rajdzie i biorą na 

siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. 

4. Trasa Rajdu Rowerowego prowadzona jest przy nieograniczonym ruchu drogowym; 

uczestnicy rajdu winni poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego; podczas 

przekraczania jezdni/drogi opiekun zabezpiecza przejście zatrzymując ruch i 

przeprowadzając całą grupę na drugą stronę; podczas postoju nie należy tarasować drogi; 

każde zatrzymanie powinno odbyć się poza jezdnią w miejscach do tego wyznaczonych. 

5. W trakcie Rajdu Rowerowego zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania 

środków odurzających. 

6. Podczas Rajdu Rowerowego uczestnicy zobowiązani są do zachowań proekologicznych  

(nie wyrzucania śmieci, nie niszczenia roślinności itd.) 

7. Uczestnicy Rajdu Rowerowego biorą w nim udział na własną odpowiedzialność prawną  

i materialną. 

8. Uczestnik Rajdu Rowerowego zgłaszając się na rajd zgadza się na wykorzystanie jego 

danych osobowych do celów rajdu oraz wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych 

przedsięwzięcia. 

9. Formalnym warunkiem uczestnictwa w Rajdzie Rowerowym jest pobranie, wypełnienie, 

podpisanie i oddanie karty uczestnictwa (wydawanej w dniu rajdu przez Organizatora). 

Oddanie karty uczestnictwa stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem Rajdu Rowerowego i jest zobowiązaniem do przestrzegania jego 

postanowień. 

10. Liczba uczestników Rajdu Rowerowego jest ograniczona i o możliwości wzięcia udziału w 

nim decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczy osób aniżeli 

możliwości organizacyjne pierwszeństwo udziału mają osoby okazujące się Turkowską 

Kartą Mieszkańca. 



11. Nieprzestrzeganie regulaminu Rajdu Rowerowego oraz samowolna zmiana trasy rajdu lub 

oddalenie się bez zgody i wiedzy prowadzącego trasę powodują bezwzględne wykluczenie 

z rajdu. 

12. Tempo jazdy nadaje opiekun grupy i jest ono dostosowane do tempa najwolniejszego 

uczestnika. 

13. Wszystkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać organizatorowi lub 

opiekunowi grupy. 

V Postanowienia końcowe: 

1. W przypadku warunków pogodowych umożliwiających bezpieczne przejście trasy rajdu 

Organizator zastrzega sobie zmiany terminu przedsięwzięcia. 

2. Każdy uczestnik rajdu we własnym zakresie zabezpiecza odpowiednie obuwie i odzież 

dostosowana do pieszych wędrówek. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu i za szkody 

wyrządzone przez uczestników. 


