
          

                            

Regulamin 

I Pobiedziskiego Rajdu Rowerowego Trzech Parków 

I. Cel imprezy: 

1. Popularyzacja wiedzy na temat walorów przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych i krajobrazowych Parku Krajobrazowego Promno, Parku 

Krajobrazowego Puszcza Zielonka i Lednickiego Parku krajobrazowego. 

2. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia społeczeństwa. 

3. Propagowanie turystyki w Gminie Pobiedziska. 

 

I. Organizator: 

Organizatorem I Pobiedziskiego Rajdu Rowerowego Trzech Parków (zwanego 

dalej Rajdem) jest:  

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a 62-010 Pobiedziska. 

2. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. 

Kościuszki 95, 61-716 Poznań. 

 

II. Termin i miejsce: 

Rajd odbędzie się w sobotę 22 września 2018 r. Start przewidziany jest na godzinę 

9:00. Miejsce startu i mety jest w Pobiedziskach na plaży przy Jeziorze 

Biezdruchowskim, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

 



          

III. Trasa Rajdu 

Trasa rajdu biegnie od plaży przy jeziorze Biezdruchowskim, następnie uczestnicy 

włączają się do ruchu i jadą do Pomarzanowic, Węglewa, Węglewka, Lednogóry 

Moraczewa, Węglewa i szosą do Głównej i Pobiedziska na plażę, gdzie rozpoczął 

się rajd. Trasa obejmuje 10 przystanków edukacyjnych przy, których uczestnicy 

mogą zapoznać się z historią.  

IV. Dodatkowe atrakcje przewidziane dla uczestników 

1. Jeżeli uczestnik zgłosił swoją obecność do 20 września 2018r. Organizatorzy 

Rajdu zapewnią posiłek regeneracyjny po ukończeniu trasy.  

2. Każdy uczestnik Rajdu będzie miał możliwość udziału w teście wiedzy oraz 

loterii nagród. 

 

V. Zgłoszenia 

1. Udział w Rajdzie jest bezpłatny. 

2. Zgłoszenia do udziału w rajdzie przyjmowane są wyłącznie w formie 

elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres email: sport@osir.pobiedziska.pl.  

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko. 

3. Zapisy przyjmowane są w terminie do dnia 13.10.2018 r. lub do wcześniejszego 

wyczerpania limitu miejsc. 

 

VI. Postanowienia końcowe:  

1. I Pobiedziski Rajd Rowerowy Trzech Parków jest organizowany dla osób 

pełnoletnich, jak również dla nieletnich. 

2.  Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.  

3. W rajdzie może uczestniczyć każda osoba, która terminowo dokona zgłoszenia. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów ruchu 

drogowego oraz poleceń pilotów grup.  



          

5. Wszyscy uczestnicy startują na własny koszt i na własną odpowiedzialność.  

6. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu tras.  

7. Rajd odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na warunki 

atmosferycznych. 

8. Rajd będzie odbywał się przy ruchu otwartym, prowadzonym przez 

przewodnika ZPKWW. 

9. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego i właściwie 

wyposażonego roweru oraz odpowiedniego do warunków pogodowych ubioru. 

10. Zdeklarowanie swojego uczestnictwa w rajdzie jest równoznaczny z 

zapoznaniem się z regulaminem rajdu i jego akceptacją oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie wizerunku w celu dopełnienia realizacji działań statutowych, 

promocyjnych i uczestnictwa w I Pobiedziskim Rajdzie Rowerowym Trzech 

Parków. 

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa rajdu.  

 


