
Regulamin I Promieńskiego Rajdu Rowerowego  

5 czerwca 2016 r. 

 

1. Organizatorzy: 

 Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 

ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań 

www.zpkww.pl 

 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach 

Różana 4a, 62-010 Pobiedziska 

www.osir.pobiedziska.pl 

 

2. Cele rajdu: 

 Popularyzacja wiedzy na temat walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i 

krajobrazowych Parku Krajobrazowego Promno. 

 Propagowanie ekoturystyki i zdrowego, aktywnego stylu życia. 

 Kształtowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. 

 Promocja szlaków turystycznych znajdujących się na terenie Parku Krajobrazowego 

Promno. 

3. Informacje ogólne: 

 Rajd rowerowy odbędzie się 5 czerwca 2016 roku. 

 Start rajdu o godz. 9:00 przy stacji PKP Promno – Stacja 

 Meta rajdu - w Jeziercach przy Wigwamie, czynna od godz. 11:00 do 13:00. 

 Trasa rajdu będzie przebiegać na obszarze Parku Krajobrazowego Promno. 

 Organizatorzy nie zapewniają dojazdu na miejsce startu rajdu oraz powrotu z miejsca 

mety. 

 Organizatorzy zapewniają darmowego przewodnika.  

 Każdy zgłoszony do 2 czerwca uczestnik rajdu otrzymuje: 

 znaczek rajdowy,  

 ciepły posiłek na mecie. 

 Udział w rajdzie jest bezpłatny, jednakże świadczenia otrzymują tylko osoby 

zgłoszone w terminie.  

 W przypadku zgłoszeń po terminie organizatorzy nie gwarantują pełnych świadczeń. 

4. Minimalna liczba zarejestrowanych uczestników do odbycia rajdu to 15 osób. 

5. Warunki uczestnictwa: 

 Uczestnikiem rajdu może zostać każdy, kto zarejestruje się: 

 telefonicznie pod nr (61) 815 36 03 codziennie w godz. od 9:00 do 18:00 

  mailowo pod adresem osir@osir.pobiedziska.pl,  

 zgłoszenia udziału będą przyjmowane do 2 czerwca włącznie. 

 Uczestnicy rajdu ubezpieczają się  we własnym zakresie. 

 Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką osób 

pełnoletnich. 

 Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas 

pokonywania trasy.  



 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za ew. szkody wyrządzone na trasie i 

mecie. 

 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników, rzeczy 

zagubione, szkody osobowe (urazy), rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w 

trakcie lub po zakończeniu rajdu, jak także odpowiedzialności za ewentualne kolizje 

lub wypadki spowodowane przez uczestników rajdu. 

 Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste, przyjmowane 

leki,  a także stosowny ubiór. 

 Uczestnicy zagrażający w jakikolwiek sposób własnemu bezpieczeństwu, jak i 

bezpieczeństwu innych, utrudniający pracę przewodnikowi oraz osoby nietrzeźwe 

będą wykluczeni z rajdu przez przewodnika. 

6. Postanowienia końcowe: 

 Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania rajdu z powodów niezależnych 

od nich, lub w skutek siły wyższej. 

 Zgłoszenie na rajd oznacza akceptację jego regulaminu. 

 Uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego 

wizerunku przez Organizatorów rajdu (w relacji z przebiegu rajdu oraz w innych 

publikacjach Organizatorów). 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie, w uzasadnionych przypadkach, możliwość zmiany 

regulaminu. 

 

Informacji udziela: 

Monika Konatowska, tel. 603 400 189, zpkww_poznan@zpkww.pl 

Artur Krysztofiak, tel. 61 815 36 03, osir@osir.pobiedziska.pl 


