RAJD ROWEROWY „PARTYZANCKIM SZLAKIEM PO BORACH”
Regulamin
1. Organizatorzy
 Bractwo Czarnej Wody ul. Rynek 2, 86-150 Osie
 Wdecki Park Krajobrazowy ul. Rynek 11a, 86-150 Osie
 Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego Osie ul. Polna 4, 86-150 Osie
2. Kierownik imprezy
 Bartosz Adamczyk bartosz.adamczyk@zhp.net.pl tel.: 513 076 321
3. Termin
 Sobota 31.07.2021
4. Miejsce
 Południowo-wschodnia część Borów Tucholskich
5. Baza rajdu
 Siedziba Wdeckiego Parku Krajobrazowego
6. Cele rajdu:
 Promocja walorów przyrodniczych oraz wartości kulturowych Borów
Tucholskich
 Poznanie miejsc związanych z działalnością partyzancką w okresie II wojny
światowej i po niej
 Popularyzowanie zdrowego trybu życia
7. Trasa
 W większości drogami leśnymi, długość około 44 km, możliwość skrócenia dla
potrzebujących po przebyciu części trasy lub samodzielnego dołączenia na
kolejną część trasy.
 W ciekawych miejscach przystanki krajoznawcze z przewodnikiem
 Przebieg (x – przystanek krajoznawczy, s – możliwość skrócenia): Osie –
Radańska (x) – Stara Rzeka most (x) 8,5 km – „zwalony most” (x) – Błędno
pomnik (x, s) 14,4 km – rezerwat przyrody „Krzywe Koło” (x) – skrzyżowanie
dróg Śliwice-Skórcz i Osie-Skórcz (s) 19,5 km – granica województw
pomorskiego i kujawsko-pomorskiego – łąka Gzelowe (x) – okolica jezior
Trzebucze (s) 27,9 km – Lipinki (x) 33,3 km – miejsce pamięci narodowej (x) –
przepust na Sobinie na szosie Warlubie-Osie – Osie 43,5 km.
8. Opłata
 Brak
9. Zgłoszenia
 Zgłaszać się należy przez elektroniczny formularz dostępny pod adresem:
https://forms.gle/eFgpGbAUz18jXgGU7
 Ilość miejsc jest ograniczona.





O przyjęciu lub nie przyjęciu uczestnik zostanie poinformowany mailowo lub
telefonicznie.
Zgłoszenia do czwartku 29 lipca włącznie lub do zamknięcia listy.
Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia listy wcześniej po osiągnięciu
limitu uczestników.

10. Warunki udziału w rajdzie:
 dokonanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy
 osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką dorosłych
 rower: sprawny, wyposażony zgodnie z prawem o ruchu drogowym,
przystosowany do jazdy po drogach o różnej nawierzchni (w tym gruntowych)
 przestrzeganie regulaminu
 dobry humor
11. Zasady zachowania uczestników rajdu:
 Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników rajdu
 Przestrzeganie przepisów i zasad ruchu drogowego, przepisów obowiązujących na
terenach leśnych
 Podporządkowanie się decyzjom kierownika rajdu i prowadzących grupę
 Zakaz ścigania się
 Jazda w grupie, zakaz wyprzedzania prowadzącego i pozostawania za
zamykającym grupę
12. Ramowy program imprezy
8.45
Zbiórka koło siedziby Wdeckiego Parku Krajobrazowego
9.00
Wyjazd na trasę rajdu
około 15.00
Przewidywany koniec trasy, Osie koło siedziby Wdeckiego PK
13. Świadczenia
 Prowadzący grupę rajdową
 Przewodnicy na trasie rajdu
 Woda mineralna na trasę 0,5 l
 Opieka przedmedyczna
 Upominek dla każdego na zakończenie imprezy
14. Postanowienia końcowe
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania imprezy z powodu złej lub
zagrażającej bezpieczeństwu pogody.
 Rowerzyści uczestniczą w rajdzie na własną odpowiedzialność.
 Za szkody wyrządzone wobec uczestników oraz osób trzecich organizatorzy nie
odpowiadają.
 Uczestnik ma prawo zrezygnować przed lub w trakcie trwania imprezy zgłaszając
się do kierownika imprezy lub prowadzącego grupę.
 Wszyscy uczestnicy Rajdu Rowerowego „Partyzanckim szlakiem po Borach”
wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz na przetwarzanie ich danych
osobowych na potrzeby organizowanych przez Bractwo Czarnej Wody imprez i
zawodów, jak również na ich gromadzenie w bazach danych Bractwa Czarnej
Wody, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych. Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą



elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i zmiany regulaminu,
o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem imprezy.

