
 

 

 

REGULAMIN 

„XXXVIII WOJEWÓDZKIEGO RAJDU ROWEROWEGO” 

w dniu 

10 czerwca 2017 r. 
 

I. Organizator Rajdu:  

 

Powiat Wieruszowski 

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania 

 

II. Kierownictwo Rajdu: 

 

1. Mirosław Urbaś – Komandor Rajdu 

2. Marzena Kaczmarek – Wicekomandor Rajdu 

3. Patrycja Chrzan– Sekretarz Rajdu 

4.  Wiesław Świątkowski – Kierownik Trasy 

 

III. Cele Rajdu: 

 popularyzowanie specyficznych cech powiatu wieruszowskiego, 

 stworzenie uczestnikom warunków czynnego wypoczynku i rekreacji, 

 zapoznanie mieszkańców województwa łódzkiego ze szlakami rowerowymi 

Ziemi Wieruszowskiej, 

 aktywizacja mieszkańców w zakresie świadomego wykorzystywania 

lokalnych zasobów przyrodniczych i krajoznawczych w celu czynnego 

wypoczynku i rekreacji, 

 kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, 

 popularyzowanie wiedzy o walorach kulturowo-przyrodniczych i atrakcjach 

turystycznych powiatu wieruszowskiego, 

 propagowanie zasad ochrony przyrody i dóbr kultury, 

 integracja społeczna mieszkańców, 

 integracja międzypokoleniowa. 

 

IV. Uczestnictwo/Zgłoszenia: 

 

W Rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez organizacje społeczne, zawodowe, szkoły 

oraz uczestnicy indywidualni. Indywidualne osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rajdzie 

pod opieką osoby dorosłej, pod warunkiem dostarczenia do organizatora pisemnej zgody na 

uczestnictwo w Rajdzie podpisanej przez opiekuna prawnego (rodzica).   

 

Zgłoszenia uczestnictwa z podaniem trasy należy dokonać na Karcie Zgłoszenia na adres: 

 „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania,  

ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów,  

pokój nr 26 i 26A,  

tel. (0-62) 78 13 929, 601 616 560, 601 861 060  

w godz. od 800 do 1400.   

Do Karty należy dołączyć Oświadczenia uczestników/opiekunów o zgodzie na przetwarzanie 

danych osobowych oraz użycie wizerunku. 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 2 czerwca 2017 r. 



 

 

 

V. Organizator zapewnia:  

 

Posiłek turystyczny na mecie rajdu. Ubezpieczenie uczestników rajdu. 

  

VI. Obowiązki uczestników:  

 

Uczestnicy zobowiązani są do:  

Przestrzegania „Karty Turysty”, posiadania apteczki przez drużynę i udzielania sobie wzajemnej 

pomocy, przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, przeciwpożarowych, o ochronie przyrody 

i zabytków. 

 

VII. Informacja: 

 

Szczegółowe informacje dostępne pod numerami tel. 601 861 060, 601 616 560 i na stronie 

internetowej „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania (ww.lgd-wieruszow.pl). 

 

VIII. Trasa Rajdu:  

 

TRASA DOWOLNA  - przejazd dowolną trasą (oznakowanymi szlakami rowerowymi) 

o długości minimum 20 kilometrów, po uprzednim zgłoszeniu i zatwierdzeniu trasy Rajdu przez 

organizatorów. 

 

IX. Meta rajdu. 

 

Czynna będzie na Rynku w Wieruszowie (98 - 400 Wieruszów) w godzinach 1130 –1200. 

 

X. Atrakcje 

 

Po zakończeniu rajdu (ok. godz. 1215) odbędzie się konkurs krajoznawczy pt. ,,Walory 

kulturowe i krajoznawcze Województwa Łódzkiego” w którym przewidziane zostały atrakcyjne 

nagrody. Tegoroczny Rajd Rowerowy wpisuję się w większą imprezę rekreacyjną organizowaną 

przez Powiat Wieruszowski, podczas którego na uczestników Rajdu czekają dodatkowe atrakcje 

(impreza ta rozpoczyna się o godzinie 1400).  

  

XI. Postanowienia końcowe: 

 

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do zmian w Regulaminie.  

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe stanowią załączniki do niniejszego 

regulaminu, są również dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia: lgd-wieruszow.pl   

 

 

Życzymy humoru, życzliwości i wytrwałości na rowerowych trasach. 

 

 

Organizatorzy 


