
Rajd do Górki Duchownej 

25.08.2016 r.  
 

 

1. Organizatorzy:  Centrum Kultury w Wielichowie, osoba kontaktowa: 

Paweł Michalski  

 

2. Cel imprezy: 

Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku. Rajd 

przeznaczony jest dla średniozaawansowanych rowerzystów (trasa ok. 60 

km). Wiek uczestnika to minimum 13 lat (karta rowerowa + opiekun).  

 

3. Wyjazd sprzed Centrum Kultury o godz. 7.30 dnia 25.08.2016 r. 

 

4. TRASA: Grupa porusza się w zorganizowanej kolumnie po trasie :  

 

 Wielichowo – Ziemin – Śmigiel – Stare Bojanowo – Górka 

Duchowna. 

 Górka Duchowna – Stare Bojanowo – Śmigiel – Ziemin – 

Wielichowo.  

Trasa rajdu liczy ok. 30 km w jedną stronę. Grupa nie może liczyć więcej 

niż 15 uczestników, przy większej ilości utworzymy więcej grup. 

 

5. Program rajdu: 

 

a. Przyjazd do Górki Duchownej ok. godz. 10.00 

b. Udział we Mszy św. o godz. 11.00 

c. Czas wolny (posiłek) w godz. 12.30 – 13.30 

d. Wyjazd do Wielichowo ok godz. 14.00 

e. Powrót do Wielichowa ok. godz. 16.00 

 

REGULAMIN RAJDU 

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do: 

 Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się 

decyzjom kierownictwa rajdu.  

 Wiek uczestnika rajdu to minimum 13 lat, osoby niepełnioletnie jadą pod opieka 

rodzica lub innej pełnoletniej osoby, potrzebna zgoda rodziców. 

 Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który 

jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach  

 Posiadanie sprawnego technicznie roweru.  



 Dopuszcza się korzystania z drogi (w mieście i poza miastem ) w przypadku braku 

pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje 

jazda w rzędzie.  

 Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując 

ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.  

 Poruszania się po prawej stronie jezdni.  

 Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-

30 m.  

 Przy zjazdach nie należ rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy 

kontrolować szybkość przez hamowanie.  

 Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 50-100 m odległości pomiędzy 

poszczególnymi grupami kolumny.  

 Należy jechać równo i spokojnie w szyku. nie dopuszczalnie jest tarasowanie się, 

jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.  

 Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.  

 Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na 

parkingu, łące lub polanie.  

 Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc 

niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, zaplanować bezpieczne miejsca postoju 

na odpoczynek i posiłek.  

 Na wycieczkę należy zabrać: apteczkę, przybornik techniczny ( do napraw roweru), 

pompkę spinki łańcuchowe, samoprzylepne łatki gumowe, klej do gumy itp.  

 Opiekunowie powinni być zaopatrzeni w gwizdki i komórki do podawania sygnałów 

ostrzegawczych.  

 Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.  

 Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.  

Informacje dodatkowe: 
 

 Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy 

musza zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. 

 

  Komandor rajdu:  Paweł Michalski. 

 

  Organizator zapewnia pogotowie techniczne, napoje, słodycze. 


