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Euroregionu Nysa 

                   Rajd rowerowy "Rowerem z Leonem Piątkowskim" 
                 organizowany w ramach projektu 

           „Poznaj Ziemię Bolesławiecką”  
                      Euroregionalny rajd pieszy i rowerowy szlakami Leona Piątkowskiego 

 

REGULAMIN 
1. CEL   

1. Rozwój i zwiększenie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy w dziedzinie 

turystyki i rekreacji  

2. Pobudzenie aktywności i integracja transgranicznych środowisk turystycznych oraz organizacji 

zajmujących się szeroko rozumianą turystyką.  

3. Popularyzacja  i  upowszechnianie  rekreacji i turystyki rowerowej jako jednej z form aktywności.. 

4.   Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych okolic Bolesławca. 

     5.   Przybliżenie sylwetki Leona Piątkowskiego, wybitnego bolesławieckiego regionalisty, krajoznawcy     

           i propagatora turystyki.  
 

2. ORGANIZATOR 
 

► Gmina Miejska Bolesławiec 

► Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor, z.s. 
 

Biuro Organizacyjne Rajdu – Biuro Projektu 

MOSiR Bolesławiec, www.mosir.bolesławiec 

tel.: 602 745 087, e-mail: sekretariat@mosir.boleslawiec.pl 
 

Komandor Rajdu: Mariusz Lickiewicz 

 

3. TERMIN  I  TRASA RAJDU 

1. Rajd przebiega po trasie przebiegu żółtego szlaku turystycznego im. Leona Piątkowskiego „Wokół 

Bolesławca”. 

2. Rajd odbywa się w dwóch etapach – trasy krótkie: 
 

- etap I „północny”  - trasa KR1, w dniu 24.09.2022 r., ok. 46 km 

Bolesławiec – Dobra – Dąbrowa Bolesławiecka – Kraśnik Dolny – Tomaszów Bolesławiecki – Warta 

Bolesławiecka – Łaziska - Bolesławiec 

Start: Rynek w Bolesławcu (PIT), godz. 12.00 

Meta: Ośrodek Wodno-Sportowy przy ul. Spacerowej w Bolesławcu, do godz. 17.00 
 

- etap II „południowy” trasa KR-2, w dniu 25.09.2022 r., ok. 36 km 

Bolesławiec – Mierzwin – Ocice – Kraszowice – Suszki – Stare Jaroszowice – Wartowice – Łaziska -  

Bolesławiec 

Start: Rynek w Bolesławcu (PIT), godz. 12.00 

Meta: Ośrodek Wodno-Sportowy przy ul. Spacerowej w Bolesławcu, do godz. 17.00 
 

     lub po trasie długiej (cały szlak) 
 

trasa DR w dniu 24 lub 25.09.2022 r. (termin do wyboru przez uczestnika), ok. 65 km 

Bolesławiec – Dobra – dąbrowa Bolesławiecka – Kraśnik Dolny – Tomaszów Bolesławiecki – Warta 

Bolesławiecka – Wartowice – Stare Jaroszowice – Kraszowice –Mierzwin - Bolesławiec 

Start: Rynek w Bolesławcu (PIT), godz. 10.00 

Meta: Ośrodek Wodno-Sportowy przy ul. Spacerowej w Bolesławcu, do godz. 17.00 

http://www.mosir.bolesławiec/
mailto:sekretariat@mosir.boleslawiec.pl
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Przebieg poszczególnych tras przedstawiony został na mapach stanowiących załączniki 3 - 5 do 

regulaminu. 
 

3. Zbiórka uczestników oraz wpisanie się na listę obecności będzie możliwe od godz. 9.00 w dniu rajdu w 

Biurze Rajdu – Rynek w Bolesławcu, przed Punktem Informacji Turystycznej. 

4. Start, po uformowaniu grup rajdowych – do 15 uczestników w grupie, nastąpi o godz. 10.00 – trasa długa 

(DR) lub o godz. 12. trasy krótkie (KR-1 i KR-2). 

5. W przypadku uczestników indywidualnych na trasie wyznaczone zostaną punkty kontrole, w których 

uczestnik będzie musiał potwierdzić swoją obecność (zdjęcie obiektu) 

6. Oficjalne zakończenie rajdu nastąpi w dniu 25.09.2022 r. o godz. 17.00 na terenie Ośrodka Wodno-

Sportowego przy ul. Spacerowej w Bolesławcu.  

 

4. PATRONAT HONOROWY 

Piotr Roman  

Prezydent Euroregionu Nysa / Prezydent Bolesławca 
 

5. UCZESTNICTWO 

1. Udział w rajdzie jest bezpłatny 

2. W rajdzie może wziąć udział każdy z zastrzeżeniem, że dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia mogą 

uczestniczyć jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 

3. Osoby niepełnoletnie jadą obowiązkowo w kaskach rowerowych. Organizatorzy zalecają również 

posiadanie kasków rowerowych przez pozostałych uczestników rajdu. 

4. Dopuszcza się do uczestnictwa w rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, bez 

przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w rajdzie. Ten fakt uczestnik potwierdza własnoręcznym 

podpisem na „karcie zgłoszeniowej”. W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu 

zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w rajdzie na „karcie 

zgłoszeniowej osoby niepełnoletniej” potwierdza własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny 

nieletniego uczestnika.  

5. W rajdzie może uczestniczyć wyłącznie osoba, posiadająca rower, którego stan techniczny i wyposażenie 

jest zgodne z przepisami. 

6. W czasie rajdu uczestników obowiązuje znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu 

drogowego. 

7. Każdy uczestnik ma obowiązek wpisać się na listę obecności przed startem rajdu (Biuro rajdu) w godz.  

9:00–9:45 dla trasy długiej (DR) i w godz. 9.00-11.45 dla tras krótkich (KR-1 i KR-2) 

8. Uczestnik przed startem rajdu  ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem, co potwierdza 

swoim podpisem na „karcie zgłoszeniowej”. 

9. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. 

10. Nie dopuszcza się do startu anonimowych uczestników. 
 

6. ZGŁOSZENIA  

1. Zgłoszenia należy składać wyłącznie na kartach zgłoszeniowych  stanowiących załączniki nr 1 lub 2 do 

regulaminu. 

2. Karty zgłoszeń można pobrać w Biurze Projektu (MOSiR, ul. Spółdzielcza 2, Bolesławiec) lub  

ze strony internetowej www.mosir.boleslawiec.pl. 

3. Zgłoszenia można złożyć osobiście w Biurze Organizacyjnym Rajdu  MOSiR, ul. Spółdzielcza 2 w 

Bolesławcu lub przesłać pocztą elektroniczną email: sekretariat@mosir.boleslawiec.pl 

4. Zgłoszenia zostaną zamknięte: do godz. 14.00 w dniu 23.09.2022 r. 

5. Weryfikacja zgłoszeń nastąpi w dniu rajdu podczas podpisywania listy obecności. 

6. W wyjątkowych przypadkach organizatorzy dopuszczają możliwość zapisów w miejscu startu w dniu 

rajdu w godz. 9:00–9:45 dla trasy długiej (DR) i w godz. 9.00-11.45 dla tras krótkich (KR-1 i KR-2)                                                                                                                                          

http://www.mosir.boleslawiec.pl/
mailto:sekretariat@mosir.boleslawiec.pl
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7.  REALIZACJA RAJDU I ZASADY PORUSZANIA SIĘ NA TRASIE 

1. Rajd odbywa się częściowo po drogach publicznych przy otwartym ruchu w związku z powyższym 

wszyscy uczestnicy rajdu mają obowiązek poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.  

2. Za skutki ewentualnego naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 

odpowiada osobiście. 

3. Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych grupach uformowanych przed startem 

rajdu. 

4. W czasie rajdu zabroniona jest zmiana grupy,  także przemieszczanie się pomiędzy grupami w czasie 

jazdy. 

5. Odległość między grupami musi wynosić co najmniej 200 m. 

6. W przypadku indywidualnego uczestnictwa w rajdzie, uczestnik ma obowiązek poruszania się po drogach 

publicznych zgodnie z przepisami ruchu drogowego, zobowiązany jest również potwierdzenia swojej 

obecności  na wyznaczonych punktach kontrolnych. 

7. Rajd nie jest wyścigiem więc ściganie się jest zabronione! 
8. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi i ciągłe zmiany pozycji, a także 

jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów. 

9. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony po upewnieniu się, że istnieje możliwość jego 

bezpiecznego wykonania oraz po wcześniejszym odpowiednim jego zasygnalizowaniu. 
 

8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

● przestrzeganie regulaminu rajdu,  

● przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 

● posiadanie sprawnego, odpowiednio wyposażonego roweru 

● jazda w przydzielonej grupie 

● stosowanie się do uwag i wskazówek prowadzących rajd 

● poinformowanie organizatorów o ewentualnej rezygnacji z dalszej jazdy bądź o odłączeniu się od grupy 

● pozytywne nastawienie, dobry humor i chęć wspólnej zabawy 
 

9. IMPREZY TOWARZYSZACE 

- konkursy tematyczne i zręcznościowe 

- losowania nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników rajdu 
 

10. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu rajdu, a udział w rajdzie 

oznacza jego akceptację. 

2. W przypadku naruszenia zasad regulaminu, organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w 

rajdzie ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Dojazd i odjazd uczestników odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt  

4. Rajd nie posiada charakteru wyścigu, lecz rekreacyjny i jego tempo zostanie dostosowane do możliwości 

uczestników  

5. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe 

na terenach leśnych i innych. 

6. Na trasie zabrania się: spożywania alkoholu i innych środków odurzających, zaśmiecania trasy rajdu oraz 

miejsc przyległych, niszczenia przyrody 

7. Organizatorzy nie zapewniają miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez uczestników 

rajdu bądź osoby trzecie, a także doznane przez uczestników nie z winy organizatorów. 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania rajdu. 

10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów. 

 


