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VI Rajd Rowerowy Dwójki 
Szlakiem Rezerwatów Przyrody 

 

 

 

 

14 czerwca 2017r. 
                        

Rajd  przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych  

 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Początek rajdu  godz. 8.30 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 7 CZERWCA 2017R. 
W SEKRETARIACIE PUBLICZNEGO  GIMNAZJUM NR 2  IM. GABRIELA NARUTOWICZA  

08-110 Siedlce, ul. Szkolna 2 
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Regulamin  konkursu dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły: www.pg2siedlce.pl 
 

 

 
REGULAMIN 

1.  Organizatorami rajdu jest  Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza  w Siedlcach. 
 

2. Rajd  odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017r. na trasie  o długości około 30 km do rezerwatu 
przyrody „Gołobórz”. Dokładna trasa przejazdu zostanie podana w późniejszym terminie 
(uzależnione od warunków w terenie). 

 

3. Start : ul. Szkolna 2 przy Publicznym  Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w  Siedlcach  
      Początek rajdu o godz. 8.30. 
 

4. Wpisowe 10 zł od uczestnika płatne na konto Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum nr 2  
w Siedlcach  26919400070000120920000010  z dopiskiem RAJD 

 
 

1. Cel  imprezy:  
 

 popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku,  

 promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Siedlec coraz okolic, 

 poszerzenie wiedzy o najbliższych rezerwatach przyrody, 

 upowszechnianie wiedzy o szlakach i ścieżkach rowerowych,  

 stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji.  

2. Trasa, termin i przebieg rajdu.  
 

 Rajd: Siedlce- Dwór Mościbrody -  Siedlce  – dł. ok. 30km 

 Termin: 14 czerwca 2017r.  
 Miejsce startu: ul. Szkolna 2 przy Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w 

Siedlcach o godz. 8.30 

 Przejazd: Siedlce, ul. Szkolna 2, Myrcha, Dwór Mościbrody, Siedlce. 

 Piknik – Dwór w Mościbrodach 

 Na terenie pikniku informacja pracownika Nadleśnictwa Siedlce o rezerwatach przyrody a w 

szczególności tych w najbliższej okolicy, posiłek turystyczny i rowerowy tor przeszkód 

 Około godz. 1230 rozwiązanie rajdu i powrót uczestników z opiekunami do Siedlec. 
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3. Warunki uczestnictwa w rajdzie 
  

 Prawo do udziału w rajdach mają uczniowie siedleckich  szkół w zespołach do 5 osób pod 

opieką nauczyciela.  

 Warunkiem uczestnictwa w rajdach jest wypełnienie i dostarczenie do Publicznego 

Gimnazjum nr 2  w Siedlcach karty zgłoszenia zespołu na dany rajd rowerowy, podpisanej 

przez dyrektora placówki do 7 czerwca 2017 r. Karty zgłoszenia można pobrać w 

sekretariacie PG2 oraz na stronie  http://pg2siedlce.pl   

 Dopuszcza się maksymalnie 2 zespoły z jednej placówki oświatowej.  

 Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub 

innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności 

poruszania się po drogach. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak 

karty rowerowej przez nieletnich uczestników rajdu. 

 Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu, obowiązkowego 

podporządkowania się opiekunowi, który przed rajdem przypomni uczestnikom zasady 

bezpiecznej jazdy.  

 Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku przez PG 2 w Siedlcach w celach 

związanych z promocją imprezy. 

 
4. Świadczenia organizatorów.  
 

  Opieka Przodownika Turystyki Kolarskiej  

  Posiłek turystyczny     

  Pamiątkowe dyplomy dla szkół  

  Dyplomy dla uczestników rajdów za udział w konkursach  

 Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia - Ubezpieczenie NNW uczestników w 

ramach ubezpieczenia szkolnego. 

 5. Zasady Bezpieczeństwa 

 Poruszamy się po prawej stronie jezdni, w odległości 30–50 cm od krawędzi drogi. 

 Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami od 3 do 5 m, a przy zjazdach od 
15–30 m. 

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

 Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50–100 m odległości pomiędzy poszczególnymi 
grupami kolumny. 
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 Każda zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, szczególnie podczas 
przejazdu przez skrzyżowanie. 

 Podczas jazdy nie wolno wypuszczać kierownicy z rąk, zdejmować stóp z pedałów. 

 Na postoju nie wolno tarasować drogi. 

 Każdy uczestnik powinien posiadać ubranie dostosowane do aury. 

 Należy startować na sprawnym technicznie rowerze (hamulec, dzwonek, komplet narzędzi, 
szkło odblaskowe z tyłu). 

 Prosimy nie zabierać ze sobą szklanych i ostrych przedmiotów. 

 Na całej trasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia oraz śmiecenia – 
będziemy przejeżdżać przez tereny leśne, zostawmy więc las w stanie w jakim go zastaliśmy. 

 W rajdzie obowiązuje bezwzględny zakaz udziału dla osób pod wpływem alkoholu i innych 
środków odurzających, a także zakaz spożywania ich na trasie rajdu. 

5. Postanowienia końcowe 
 

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania rajdu w przypadku złych warunków 
atmosferycznych lub innych niezależnych przyczyn (nowy termin zostanie podany do 
wiadomości publicznej przynajmniej na 3 dni przed planowanym rajdem). 

 Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody rzeczowe  

i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu. 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

 Zobowiązujemy uczestników do przestrzegania niniejszego regulaminu, nie bierzemy 

odpowiedzialności za zdarzenia, które powstały na skutek złamania zasad regulaminu. 

 

 
 
UWAGA !!! 
 
Rajd nie jest wyścigiem, w którym zawodnicy mają uzyskać jak najlepszy czas. Rajd jest okazją do 
towarzyskiego spotkania, nawiązania nowych znajomości wśród osób które preferują aktywną 
formę spędzania wolnego czasu oraz kontakt z przyrodą, poszerzenia wiedzy o  najbliższych 
rezerwatach przyrody . 


