
           

 

 

 

II Raciąski Rajd Rowerowy 

„Podróż przez XX – lecie” 

 

Trasa:  Raciąż – Wierzbica Pańska- Skołatowo- Mystkowo -  Raciąż 

 

REGULAMIN 

I. Cel  imprezy: 

 Wzrost atrakcyjności turystycznej gmin poprzez promocję atrakcyjnych miejsc. 

 Promowanie szlaków turystycznych. 

 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

II. Organizatorzy: 

 Gmina Miasto Raciąż 

III. Data i miejsce imprezy: 

 21 lipca 2018r.  Raciąż 

IV. Trasa i przebieg imprezy 

Trasa: 

8:00 – Zbiórka przy Urzędzie Miejskim w Raciążu.  

9:30 – Wierzbica Pańska 

11:00 – Skołatowo 

13:30 – Mystkowo 

15:30 - Raciąż 

Szczegóły trasy: 

 

Podczas „II Raciąskiego Rajdu Rowerowego” zadaniem uczestników będzie przemierzenie ustalonej 

trasy, biegnącej przez atrakcyjne i warte odwiedzenia miejsca Powiatu Płońskiego. Planowana trasa 

obejmuje 50. kilometrowy szlak. Rozpoczęcie Rajdu nastąpi o godzinie 8:00 przed Urzędem 

Miejskim w Raciążu. W pierwszym etapie uczestnicy przejadą do Wierzbicy Pańskiej. Tam 

odwiedzą nadal działający młyn wodny wybudowany w 1939r. który jest zlokalizowany przy 

rozlewisku rzeki Płonki. W drugim etapie grupa uda się do Parafii św. Achacjusza w Skołatowie 



           

 

gdzie znajduje się kościół z 1927 roku o cechach renesansowych. Świątynia ogrodzona jest 

kamiennym murem z krużgankami i dzwonnicą-bramą w jego części zachodniej. Po tym etapie rajdu 

dla wszystkich uczestników przewidziano ciepły posiłek. Ostatnim przystankiem na trasie rajdu 

będzie dwór w ,,stylu dworkowym" wybudowany w 1925 roku dla Władysława Staniszewskiego..Po 

powrocie do Raciąża na placu przed Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji obędzie się 

biesiada cygańska, podczas której uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale.  

 

Przewodnikiem na trasie II Raciąskiego Rajdu Rowerowego będzie archeolog Marek Gierlach. 

 

Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego modyfikacje. 

V. Organizacja rajdu 

1. Rajd ma charakter zamknięty z ograniczoną liczbą osób – 90 uczestników. 

2. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 

3. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu będą czuwały służby porządkowe. 

4. Grupie będzie towarzyszył samochód wyposażony w apteczkę, środki opatrunkowe             

oraz sprzęt gaśniczy. 

5. Na trasie obecni będą druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej posiadający przygotowanie     

z zakresu pierwszej pomocy.  

6. Konieczność udzielenia pomocy medycznej zgłaszana jest organizatorowi (służbie 

porządkowej), który w zależności od potrzeb udziela pomocy przedmedycznej                        

albo zwraca się o pomoc medyczną. 

7. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości jego uczestników 

8. Grupę otwiera pojazd ze służb porządkowych. 

9. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, 

uczestnik informuje organizatora (służbę porządkową) o tym fakcie i jest zabierany 

włącznie z rowerem przez samochód techniczny.  

VI. Warunki uczestnictwa 

 

W imprezie może uczestniczyć każda chętna osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod opieką 

rodzica/opiekuna, która do 18 lipca 2018r. dokona zgłoszenia, wpłaty wpisowego                    

(w wysokości 15 zł od osoby dorosłej) oraz wypełni oświadczenie. Opłaty wpisowe przyjmowane 

będą w kasie Urzędu Miejskiego w Raciążu (w godzinach 8:00 – 14:30) lub przez wpłatę na konto 

Urzędu numer 31 8233 0004 0000 1544 2016 0009.  

 



           

 

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w zakładce II Raciąski Rajd Rowerowy na stronie 

Urzędu Miejskiego www.miastoraciaz.pl lub  w sekretariacie Urzędu. 

VII. Obowiązki uczestników rajdu 

1. Przestrzeganie regulaminu Rajdu. 

2. Zaleca się używanie kasku ochronnego podczas jazdy 

3. Uczestnicy od 10 do 18 roku życia zobowiązani są posiadać kartę rowerową.  

4. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe i organizatora Rajdu 

5. Stosowanie się do zakazów: 

a) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,  

b) używania otwartego ognia,  

c) poruszania się po terenach prywatnych, 

d) posiadania i używania w trakcie trwania Rajdu szklanych butelek, naczyń, itp.            

oraz ostrych przedmiotów, 

f) wcześniejszego opuszczania Rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy. 

6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

podczas pokonywania trasy. 

7. Uczestnik zobowiązuje się do nie zaśmiecania trasy Rajdu i dbania o środowisko 

naturalne. 

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

9. Poruszanie się na trasie Rajdu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. VIII. 

10. Posiadanie sprawnego technicznie roweru. 

11. Wszyscy uczestnicy startujący w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków          

w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. 

VIII . Zasady poruszania się na trasie Rajdu 

1. Uczestnicy Rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

2. Wszyscy uczestnicy Rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie. 

3. Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi,                                

a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny. 

4. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m,                       

a przy zjazdach - 5 m. 

5. Uczestnicy Rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach. 

6. Odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200m. 

http://www.miastoraciaz.pl/


           

 

7. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda 

równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy                           

oraz zdejmowanie stóp z pedałów.  

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

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 

9. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy 

kontrolować przez hamowanie. 

10. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników 

muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym 

uczestnikom rajdu 

11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.  

IX. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników Rajdu 

1. Organizatorem Rajdu jest:  

 Katarzyna Wawrowska 

Służby porządkowe: 

 Janusz Chłopik 

 Robert Kędzierski 

Zapewnienie przewodnika prowadzącego przez trasę Rajdu 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania rajdu przez służby porządkowe. 

3. Zabezpieczenie pomocy medycznej. 

4. Zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy. 

5. Zabezpieczenie transportu uczestnika Rajdu wraz z rowerem w przypadku braku 

możliwości kontynuowania jazdy. 

X. Postanowienia końcowe 

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora Rajdu 

2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

3. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać odwołany lub 

skrócony. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki wynikłe 

w trakcie Rajdu. 

5. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki 

spowodowane przez uczestników Rajdu, w których brali oni udział. 



           

 

6. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 

organizator nie odpowiada. 

7. Uczestnik Rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniowa akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu. 

8. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu Rajdu                          

i jego bezwzględnego stosowania. 

9. Każdy z uczestników Rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.  

10. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział  w Rajdzie na całkowitą odpowiedzialność 

opiekunów prawnych. 

11. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez organizatora  Rajdu 

lub przewodnika grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w Rajdzie. 

12. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 

odpowiada osobiście. 

13. Organizator zobowiązuje się do przywrócenia pasa drogowego do należytego stanu po 

zakończeniu Rajdu. 

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez 

niepełnoletnich uczestników Rajdu. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania Rajdu. 

16. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną.  

 

Telefony kontaktowe do Organizatora: 

Katarzyna Wawrowska – Urząd Miejski w Raciążu 

Tel. 23/ 679 11 63 

Email: sekretariat@miastoraciaz.pl 

 


