
REGULAMIN VII RAJDU DRUHA BOLKA 

„Patriotyzm" 
26 maja 2018 r. 

 

 

1. CEL IMPREZY: 

     -   Uczczenie pamięci Druha Bolesława Zajiczka 

     -   Popularyzacja turystyki rowerowej i pieszej 

     -   Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji  

     -   Popularyzacja bezpiecznej jazdy na rowerze 

     -   Poznanie walorów turystycznych Doliny Baryczy   
 

2. ORGANIZATOR: 

     -   Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu  

     -   Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny w Miliczu  

     -   Partnerzy: ART-ZBYT w Miliczu, Restauracja PARKOWA w Miliczu, BS w Miliczu,  

      -  Patronat Medialny: Gazeta "Głos Milicza", TVPM 
 

3. TERMIN: 

      26 maja 2018 r. 
 

4.  PROGRAM: 

      Biuro rajdu czynne jest w dniu 26.05.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I Stopnia 

      w Miliczu, ul. Kopernika 18 od godz. 8.00  do godz. 9.30 
 

      8:00 - 9:00     - wystawa : prezentacja sylwetki Bolesława Zajiczka 

                            - zwiedzanie wystawy „rowerem przez Norwegię” 

                            - powitanie uczestników rajdu,  

                            - start na trasy piesze i rowerowe  
 

Trasa piesza- integracyjna:  

Spacer na trasie:  Parking Wzgórza Joanny - Wieżyca (230m) - ścieżka dydaktyczna - Postolin - Pracze 

Uczestnicy trasy pieszej dowożeni są do parkingu Wzgórza Joanny autokarem z zajezdni szkolnej 

Długość trasy:  5 km 

 

Trasa rowerowa rodzinna:  

Milicz SP2 - ul. Kopernika - ul. Grzybowa - Koruszka - droga leśna - Pracze - ścieżka rowerowa - Milicz 

KOM 

Długość trasy: 12 km 

 

Trasa rowerowa profesjonalna:  

Milicz SP2 - ul. Kopernika - ul. Kombatantów - ul. Sułowska - Świętoszyn - Miłosławice - Sułów, ul. Polna 

- ul. Sportowa - ul. Parkowa - Ruda Sułowska - Grabówka - Olsza - Wilkowo - Niezgoda - Ruda 

Żmigrodzka - Jamnik - Kaszyce Milickie - Domanowice - Ujeździec Wielki - Ujeździec Mały - Gruszeczka 

- Pracze - ścieżka rowerowa - Milicz KOM 

Długość trasy:  65 km 

 

Meta rajdu:  

Kreatywny Ośrodek Multifunkcyjny Miliczu, ul. Dąbrowskiego 3     

12:00  -  13:00  powrót z tras pieszych i rowerowych  

13:00  -  14:00  zakończenie rajdu. W programie: gorący posiłek, projekcja filmu o Druhu Bolku,  

                          zwiedzanie KOMnaty Bombki, animacje, konkursy, test wiedzy o Druhu Bolku dla  

                          dorosłych,  

 

 
 



 

 5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

     -  Uczestnictwo w rajdzie jest odpłatne. Opłata wynosi 5 zł od osoby. Zgłoszeń można dokonać  

        elektronicznie na adres organizatora listownie, lub drogą elektroniczną : dwojka@sp2milicz.pl lub      

        pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 I Szkoła Muzyczna I Stopnia, 56-300 Milicz, ul. Kopernika  

        18; wpłaty na konto szkoły: BS Milicz  85 9582 0000 2000 0000 0925 0002 z dopiskiem "Rajd Druha  

        Bolka" 

     -  Osoby nieletnie  zobowiązane są dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

        prawnych na udział w rajdzie, lub uczestniczyć w rajdzie pod opieką rodziców / opiekunów 

     -  Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.    

        Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.sp2milicz.pl,  lub w jego  

        siedzibie pod adresem:  Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu, ul.  

        Kopernika 18.  

        Udział w rajdzie jest równoznaczny z akceptacja regulaminu rajdu, zgodą na przetwarzanie danych     

        osobowych oraz wykorzystaniem wizerunku dla potrzeb organizatora. 

     -  Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do dnia 23.05.2018 r. do siedziby organizatora 

        wypełnioną kartę  zgłoszenia. Zgłoszenia udziału w rajdzie będą przyjmowane również w dniu rajdu 

        w godz. 8:00 - 8:45 

     -  Organizator ma prawo odwołania imprezy z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
         
6.  UCZESTNICY RAJDU NA TRASIE ROWEROWEJ ZOBOWIĄZANI SĄ DO: 

     -  Przestrzegania regulaminu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownika rajdu  

        oraz opiekunów rajdu. 

     -  Kierownik trasy rowerowej rajdu oraz opiekunowie rajdu są ubrani w kamizelki odblaskowe. 

     -  Polecenia Organizatora są dla wszystkich uczestników wiążące . Nie dostosowanie się uczestnika do  

        poleceń powoduje natychmiastowe  wykluczenie uczestnika z rajdu 

     -  Posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją  

        posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. Dzieci poniżej 10 lat tylko i        

        wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. 

     -  Posiadania sprawnego technicznie roweru. 

     -  Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym .Wszyscy uczestnicy muszą 

        zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu  

        drogowego. 

     -  Grupy będą wypuszczane ze startu w liczbie 15 uczestników w odstępie co 1 minutę. Podczas jazdy w       

        kolumnie należy zachować 200 metrów odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny. 

     -  Przy zjazdach  nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać . Należy kontrolować szybkość  

        przez hamowanie. 

     -  Należy jechać równo i spokojnie w szyku ( w rzędzie)  . Niedopuszczalne jest tarasowanie oraz    

        dokonywanie ciągłych zmian pozycji. 

     -  Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego  

         jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 

     -  W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy    

         zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.  

     -  Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią.  

     -  Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych  

        stwarzających zagrożenie i wskazuje bezpieczne miejsca postoju. 

     -  Zaleca się jazdę w kasku sztywnym. 

     -  W przypadku braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny,  

        uczestnik zgłasza się do kierownika rajdu. 

     -  Zabrania się oddalania lub opuszczania trasy rajdu bez uprzedniego powiadomienia kierownika rajdu. 

     -  W przypadku szczególnym kierownik rajdu  ma prawo do wycofania uczestnika z dalszej jazdy w  

        sytuacji, gdy nie jest on fizycznie zdolny, aby ją kontynuować . 

     -  Uczestnicy rajdu biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie  ewentualne  

        naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na  

        poboczu nie tarasując przejazdu innym użytkownikom  

 

http://www.sp2milicz/


     -  Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o środowisko  

        naturalne. 
 

7.  ODPOWIEDZALNOŚĆ ORGANIZATORA: 

     -  Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące a także osoby związane z przeprowadzeniem i 

        organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe,  

        rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie 

     -  Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator  

        nie odpowiada 

     -  Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez 

        uczestników rajdu 
 

   
8. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW: 

     Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują: 

     -  posiłek na mecie rajdu 

     -  znaczek pamiątkowy 

     -  potwierdzenie OTP (Odznaka Turystyki Pieszej), OTR (Odznaka Turystyki Rowerowej) 

     -  możliwość zdobycia nagród w konkursach   

 

9.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

    -  Uczestnicy rajdu rowerowego startują na własną odpowiedzialność 

    -  Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody  

    -  Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas  

        pokonywania trasy w ramach rajdu 

 

Kontakt: 

Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu, ul. Kopernika 18 

Tel. 71 3840183;  sp2milicz.pl; www@sp2milicz.pl 

 

Dane organizatorów rajdu: 

Kierownik rajdu:                                                         Józef Wojtyczka -  Tel. 538 283 400 

 

                                                    

mailto:www@sp2milicz.pl

