
Regulamin 

Charytatywny Rajd Rowerowy Banku Spółdzielczego w Koronowie 

I. Cel imprezy 

1. Popularyzacja jazdy rowerem, jako doskonałej formy komunikacji. 

2. Popularyzacja turystyki rowerowej. 

3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia. 

4. Zebranie środków finansowych na leczenie Kingi Szwedy – policjantki z Tucholi. 

 

II. Organizator  

1. Bank Spółdzielczy w Koronowie, Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo. 

2. Funkcję Kierownika Rajdu pełni Małgorzata Litewka, kontakt e-mail: 

marketing@bskoronowo.com.pl, tel. 600 265 763 

 

III. Termin imprezy 

1. Trasa długa (125 km) – start 13.05.2017r. godz. 12.00, meta 14.05.2017r. godz. 15.00. 

2. Trasa „krótka Brusy” – start 13.05.2017r. godz. 12.00, meta 13.05.2017r. godz. 14.30. 

3. Trasa „krótka Koronowo” – start 14.05.2017r. godz. 11.30, meta 14.05.2017 godz. 

15.00. 

 

IV. Biuro rajdu 

1. Trasa długa i krótka Brusy – biuro czynne 13.05.2017r. od godz. 10.30 – parking, przy 

siedzibie Banku Spółdzielczego w Koronowie Oddział w Brusach – ul. Józefa 

Chełmowskiego 5. 

2. Trasa krótka Koronowo – biuro czynne 14.05.2017r. od godz. 9.30 – parking przy 

siedzibie Banku Spółdzielczego w Koronowie Filia w Koronowie – ul. Pomianowskiego 

3. 

 

V. Trasa Rajdu 

1. Trasy Rajdu przebiegać będą na terenie gmin: Brusy, Cekcyn, Czersk, Koronowo, 

Lubiewo, Śliwice i Tuchola. 

2. Dystans „długi” ok. 125 km, dystans „krótki” Brusy ok. 31 km, dystans krótki 

Koronowo ok. 35 km. 

3. Przebieg trasy: 

 Dystans „krótki” Brusy: parking przy Banku Spółdzielczym w Koronowie 

Oddział Brusy (ul. Józefa Chełmowskiego 5) – Męcikał - Giełdon – Okręglik – 

Zapora – Duża Klonia – Męcikał - Brusy.  

 Dystans „krótki” Koronowo: parking przy Banku Spółdzielczym w Koronowie 

Filia w Koronowie – przejazd ul. Pomianowskiego w stronę ścieżki 

rowerowej na Balimost – Stopka – Bytkowice – Salno – Byszewo – Skarbiewo 

– Buszkowo – Kadzionka – Romanowo. 

 Dystans „długi” – 1 dzień: parking przy Banku Spółdzielczym w Koronowie 

Oddział Brusy (ul. Józefa Chełmowskiego 5) – Męcikał - Giełdon – Okręglik – 
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Zapora – Rytel – Raciąż – Woziwoda – Rosochatka – Śliwice – Śliwiczki – 

Łążek – Tleń. 

 Dystans „długi” 2 dzień: Tleń – Zdroje – Zielonka – Iwiec – Kosowo – Bysław – 

Lubiewo – Klonowo – Romanowo. 

4. Rajd przebiega drogami: krajowymi, powiatowymi oraz gminnymi, a także 

śródleśnymi i śródpolnymi. 

 

VI. Atrakcje, posiłek. 

1. Bufet na wszystkich trasach, gdzie uczestnicy otrzymają posiłki i przekąski 

regeneracyjne oraz napoje. 

2. Nocleg na trasie „długiej” Rajdu (za dodatkową opłatą) oraz posiłek i impreza 

taneczna. 

3. Grill w Romanowie (meta Rajdu). 

4. Na mecie będą dodatkowe atrakcje: 

 Konkursy dla dzieci i dorosłych, 

 Rejsy motorówką, 

 Nagrody w konkursach (sprzęt sportowy i bony do sklepów sportowych). 

 

VII. Program godzinowy Rajdu. 

„Długa” trasa Rajdu – dzień 1 (13.05.2017r.): 

 Godz. 11.30 – zbiórka rowerzystów przed Bankiem Spółdzielczym w Koronowie Oddział w 

Brusach, ul. Józefa Chełmowskiego 5, 

 Godz. 12.00 – start – kolumna rowerzystów prowadzona przez pojazd Policji, 

 Godz. 12.30 – Męcikał  

 Godzi. 12.45 – Zapora - oddzielenie się dystansu krótkiego od długiego,  

 Godz. 13.55 – Rytel, 

 Godz. 14.00 – Raciąż (35 kilometr) – postój,   

 Godz. 16.00 - postój w Śliwicach (65 kilometr) – posiłek regeneracyjny, 

 Godz. 18.00 – Tleń - zakończenie pierwszego dnia Rajdu – po posiłku i imprezie tanecznej 

uczestnicy udają się do noclegów. 

 

„Długa” trasa Rajdu – dzień 2 (14.05.2017r.): 

 Godz. 11.30 – zbiórka rowerzystów przed ośrodkiem Przystanek Tleń. 

 Godz. 11.30 – 12.00 – start – kolumna rowerzystów prowadzona przez pojazd Policji. 

 Godz. 13.00 – postój w Bysławiu (27 kilometr), 

 Godz. 13.30 – wyjazd w stronę Lubiewa i Klonowa 

 Godz. 15.00 – zakończenie Rajdu w Romanowie – przewidziany jest grill i inne atrakcje.  

 Ok. godz. 18.00 - Uczestnicy Rajdu rozjeżdżają się do domów (dotyczy uczestników Rajdu z 

Koronowa i okolic) we własnym zakresie, zgodnie z zasadami ruchu drogowego, lub w 

przypadku uczestników z miejscowości oddalonych od Koronowa – transportem zbiorowym 

zorganizowanym przez Organizatora. 

 

 

 



„Krótka” trasa Brusy – 13.05.2017r. – na trasie przewidziane są konkursy dla najmłodszych 

 Godz. 11.30 – zbiórka rowerzystów Bankiem Spółdzielczym w Koronowie Oddział w Brusach, 

ul. Józefa Chełmowskiego 5, 

 Godz. 12.00 – start – kolumna rowerzystów prowadzona przez pojazd Policji. 

 Godz. 12.30 - Męcikał  

 Godz. 12.45 – Zapora – oddzielenie się uczestników dystansu krótkiego od uczestników 

dystansu długiego. Posiłek regeneracyjny dla uczestników dystansu krótkiego. 

 Godz. 13.15 – Zapora – start w kierunku Dużej Kloni, 

 Godz. 13.20 – Duża Klonia – ul. Mylofską do Męcikału, 

 Godz. 13.50 – Męcikał, 

 Godz. 14.30 – meta pod Oddziałem Banku w Brusach – ul. Józefa Chełmowskiego 5. 

 

„Krótka” trasa Koronowo – 14.05.2017r. – na trasie Rajdu przewidziane są konkursy dla 

najmłodszych 

 Godz. 11.00 – zbiórka rowerzystów przed Filią Banku w Koronowie - ul. Pomianowskiego 3, 

 Godz. 11.30 – start - ul. Pomianowskiego - kolumna prowadzona przez policję dojeżdża do 

ścieżki rowerowej w stronę Balimostu, 

 Godz. 11.33 – przejazd ścieżką rowerową do wysokości Cegielni w Stopce, dalej drogą 

gruntową do Stopki, 

 Godz. 12.20 – Bytkowice, 

 Godz. 12.40 – Salno, 

 Godz. 12.55 – Byszewo – przejazd drogą gruntową, wzdłuż jezior byszewskich przez 

Skarbiewo do Buszkowa. Planowana przerwa przy jeziorach – przekąski regeneracyjne i 

napoje. 

 Godz. 13.40 – Buszkowo - zjazd na drogę gruntową przez Kadzionkę do Drogi do Różanny, 

 Godz. 14.30 – Droga do Różanny – spotkanie z uczestnikami długiej trasy Rajdu, 

 Godz. 15.00 – zakończenie Rajdu w Romanowie – przewidziany jest grill i inne atrakcje.  

 Ok. godz. 18.00 - Uczestnicy Rajdu rozjeżdżają się do domów we własnym zakresie, zgodnie z 

zasadami ruchu drogowego. 

 

VIII.  Organizacja Rajdu  

1. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników.  

2. Rajd zabezpiecza Policja. 

3. W Rajdzie planuje się udział do 300 osób (łącznie na wszystkich dystansach).  

4. O udziale w Rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.  

5. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.  

6. Na czele Rajdu jedzie pojazd Policji. 

7. Przód, tył i bok Rajdu zabezpieczać będą służby porządkowe, których zadaniem jest 

przypominanie uczestnikom o konieczności przestrzegania postanowień niniejszego 

Regulaminu, a także skontaktowanie się z Kierownikiem Rajdu w przypadku awarii 

czy zagrożenia bezpieczeństwa uczestników Rajdu.  

8. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników Rajdu 

(nie więcej niż 20 km/h). 

9. Grupę zamyka samochód techniczny i samochód służby medycznej. 



10. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są służbom porządkowym lub 

Kierownikowi Rajdu, którzy zwracają się o pomoc medyczną do zabezpieczającej Rajd 

Grupy Medycznej Auxilim-Med.  

11. Po zakończeniu Rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, w sposób 

nie organizowany przez organizatora, we własnym zakresie – dotyczy uczestników 

krótkich tras oraz uczestników długiej trasy, będących mieszkańcami Koronowa i 

Okolic.  

12. Uczestnicy długiej trasy wracający do Brus mają zapewniony transport zorganizowany 

przez Organizatora.  

 

IX.  Warunki uczestnictwa  

1. Uczestnictwo w Rajdzie jest odpłatne: 

 Osoba dorosła – 30 zł, 

 Dzieci do 15 roku życia – opłata dobrowolna, 

 Rodziny – 50 zł za rodzinę. 

2. Opłatę należy uiścić do 10 maja 2017r. na rachunek bankowy Organizatora – Banku 

Spółdzielczego w Koronowie 39 8144 0005 9013 8144 0006 0119 z dopiskiem „RAJD” 

3. Organizator zebraną kwotę w całości przekaże na leczenie Kingi Szwedy. 

4. W Rajdzie mogą wziąć udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania.  

5. Do udziału w Rajdzie można dołączyć się na każdym etapie trasy Rajdu, po 

wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Kierownika Rajdu. 

6. W Rajdzie mogą wziąć udział osoby, które przed startem Rajdu zgłoszą zamiar 

uczestniczenia drogą mailową lub telefonicznie u Kierownika Rajdu, oraz podpiszą 

oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem w dzień Rajdu w biurze 

Rajdu.  

7. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie pod opieką osoby pełnoletniej. 

8. Każdy z uczestników Rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.  

9. Uczestnicy Rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków 

atmosferycznych w dniu Rajdu. Zaleca się używanie podczas Rajdu kasku 

ochronnego.  

10. Uczestnicy Rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych 

środków odurzających.  

11. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu Rajdu i jego 

stosowania.  

 

X. Zasady poruszania się na trasie Rajdu  

1. Uczestnicy Rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.  

2. Wszyscy uczestnicy Rajdu poruszają się za pojazdem Policji.  

3. Ruch odbywa się prawą stroną drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na 

drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.  

4. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami co najmniej 5 m,  

a przy zjazdach – 10 m.  

5. Należy jechać równo i spokojnie. Niedopuszczalne jest ściganie się uczestników, 

tarasowanie drogi, jazda równoległa, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz 

zdejmowanie stóp z pedałów.  



6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.  

7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać. Szybkość 

należy kontrolować przez hamowanie.  

8. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju 

zawodników muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, w sposób nieutrudniający 

jazdy innym uczestnikom Rajdu oraz uczestnikom ruchu drogowego.  

 

XI. Obowiązki Organizatora  

1. Organizator Rajdu podczas Rajdu jest reprezentowany przez Kierownika Rajdu.  

2. Kierownik Rajdu ma obowiązek zgromadzić oświadczenia uczestników Rajdu  

o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, a także zweryfikować ostateczną listę 

uczestników.  

3. Przed wyruszeniem Kierownik Rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem 

miejsc szczególnie niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie.  

4. Kierownik Rajdu pozostaje w kontakcie ze służbami ratowniczymi i Policją. 

5. Organizator zapewnia pomoc techniczną, lub transport w przypadku braku 

możliwości naprawy roweru.  

 

XII. Obowiązki uczestników Rajdu  

1. Przestrzeganie Regulaminu Rajdu (regulamin będzie dostępny na stronie 

internetowej Organizatora www.bskoronowo.com.pl, na facebooku 

Facebook.com/SpoldzielczyBank oraz w biurze Rajdu).  

2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez Kierownika Rajdu oraz służb 

porządkowych.  

3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.  

4. Posiadanie karty rowerowej (dotyczy osób niepełnoletnich).  

5. Poruszanie się na trasie Rajdu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. X.  

6. Posiadanie sprawnego technicznie roweru.  

7. Stosowanie się do zakazów:  

- stosowania alkoholu i innych środków odurzających,  

- używania otwartego ognia,  

- poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych, 

- posiadania i używania w trakcie trwania Rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz 

ostrych przedmiotów,  

8. Niezaśmiecanie trasy Rajdu i dbanie o środowisko naturalne.  

 

XIII.  Postanowienia końcowe  

1. Udział w Rajdzie jest dobrowolny.  

2. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, a osoby 

niepełnoletnie – na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.  

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

podczas pokonywania trasy.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania Rajdu.  

http://www.bskoronowo.com.pl/


5. Za szkody wyrządzone przez uczestników zarówno wobec innych uczestników, jak  

i osób trzecich organizator nie odpowiada.  

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki 

spowodowane przez uczestników Rajdu, w których brali oni udział.  

7. Organizator Rajdu zastrzega sobie możliwość wyeliminowania uczestnika za 

nieprzestrzeganie Regulaminu i przekazanie go odpowiednim służbom.  

8. Uczestnik Rajdu, podpisując oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym 

Regulaminem, wyraża akceptację zawartych w nim postanowień. 

9. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 

odpowiada osobiście.  

10. Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków 

w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 

Organizatora.  

11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Kierownika Rajdu.  

12. W sprawach spornych decyzja Kierownika Rajdu jest decyzją ostateczną. 

13. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.  

14. Organizator zapewnia uczestnikom Rajdu ochronę ubezpieczeniową od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu w przypadku niesprzyjających 

warunków atmosferycznych lub innych przeszkód mających wpływ na bezpieczny 

przebieg Rajdu. 

 

 


