
REGULAMIN
                     WIOSENNEGO RAJDU 

        ROWEROWEGO
                     „POZNAJEMY GMINĘ”

ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim.

PATRONAT
Wójt Gminy Oświęcim

CELE RAJDU:
Popularyzacja  turystyki  rowerowej  i  aktywnego wypoczynku  na  świeżym powietrzu.
Poznanie  tras  rowerowych  przebiegających  po  terenie  Gminy  Oświęcim,  Promocja
Gminy Oświęcim

DATA: 13.06.2021 r.        
CZAS TRWANIA: 8:00 – 20:00

TRASA RAJDU:
Trasa Wiosennego Rajdu obejmuje następujące sołectwa:
Dwory Drugie, Stawy Monowskie, Włosienicę, Porębę Wielką, Zaborze, Grojec oraz Stawy
Grojeckie.

Każdy uczestnik  Rajdu rowerowego winien  odwiedzić  wszystkie  z  siedmiu  w/w sołectw
Gminy  Oświęcim  i  udokumentować  ten  fakt  poprzez  zrobienie  sobie   zdjęcia  (swoim
aparatem lub telefonem) w  punktach kontrolnych podanych poniżej,  na tle  tablicy danego
punktu:

1. Dwory Drugie:
- altana przy Domu Ludowym ul. Oświęcimska 28, na terenie punktu toaleta
- stopień wodny (śluza i jaz) na rzece Wiśle (most na Wiśle)

2. Stawy Monowskie:
- Plac zabaw ul. Objazdowa, na terenie punktu toaleta
-ulica  Centralna  na  wysokości  stawów   Nowa  Cząstka  i  Trzynastka.  Tablica  punktu
kontrolnego  zamieszczona  będzie   tuż  przy  drodze.  (na  trasie  Dwory  Drugie-  Stawy
Monowskie)

3. Włosienica:
- obelisk „Orzeł Wolności na Placu Wolności ( za sklepem Puskarczyk przy ul. Suskiego)
- altana przy ul. Rzecznej na terenie punktu toaleta

4. Poręba Wielka:
- Pałac Bobrowskich (kiedyś szkoła podstawowa) ul. Aleja Parkowa 1
- boisko LKS Poręba Wielka ul. Wykręt, na terenie punktu toaleta

5. Zaborze:
- punkt widokowy ul. Brzezina przy stawie Stanisław
- pętla autobusowa ul. Gościnna, na terenie punktu toaleta

6. Grojec:



- Krzyż upamiętniający zmarłych na zarazę
- ruiny dworu przy ul. Puściny, na terenie punktu toaleta

7. Stawy Grojeckie:
- Kapliczka przy ul. Kolistej 40

ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
1. Karta uczestnika jest do pobrania na stronie internetowej OKSiR i Urzędu Gminy 

Oświęcim: www.oksir.gminaoswiecim.pl ,  www.gminaoswiecim.pl
W  siedzibie   OKSiR  w  godzinach  7:00-15:00  od  poniedziałku  do  piątku  –  w  
sekretariacie.

2. Każdy  uczestnik  może  także  samodzielnie  wykonać  kartę  zgłoszenia  z
uwzględnieniem  następujących  informacji:  nazwa  i  data  rajdu,  imię  i  nazwisko,
telefon kontaktowy,  informacja , iż zapoznał się  z regulaminem Rajdu i akceptuje
jego  warunki,  oświadczenie  że  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  podanych  danych
osobowych przez OKSiR w celu organizacji Rajdu oraz podpis.

3. Wypełnione karty uczestnika każdy uczestnik powinien dostarczyć do OKSiR w
terminie do dnia 16.06.2021 do godz.24:00 :

 drogą mailową oksir@oksir.gminaoswiecim.pl
 lub wrzucić do skrzynki na listy umieszczonej na drzwiach głównych do OKSiR

4. Po zakończonym Rajdzie uczestnik wysyła/ dostarcza  do OKSiR wyłącznie  karty
zgłoszeń.

5. W dniu  17.06.2021 odbędzie  się  komisyjne  losowanie  10  nagród dla  uczestników
Rajdu.

6. Warunkiem  odebrania  nagrody  będzie  okazanie  Organizatorowi  przez  uczestnika
swoich  zdjęć  z  wszystkich  punktów  kontrolnych  rozmieszczonych  w  siedmiu
sołectwach.

7. W  przypadku  wylosowania  kart  nieprawidłowo  wypełnionych  lub   nieczytelnych
zostanie wylosowana inna karta.

8. W przepadku wylosowania karty uczestnika, który nie odwiedził wszystkich punktów
kontrolnych,  jego  karta  staje  się   nieważna  i  Organizator  wylosuje   nową  kartę
uczestnika Rajdu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Każdy uczestnik przed startem w Rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się

z Regulaminem.
2. Każdy  uczestnik  Rajdu  winien  posiadać   niezbędną  wiedzę  i  umiejętności

poruszania się po drogach.
3.  Zaleca się używanie kasków.
4. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę

rodziców lub opiekuna prawnego na udział  w Rajdzie (dokument dołączony do
karty uczestnika).

5. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział  w Rajdzie jedynie pod opieką
rodzica lub opiekuna.

6. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(111,107,115,105,114,64,111,107,115,105,114,46,111,115,119,105,101,99,105,109,45,103,109,105,110,97,46,112,108)+'?'


Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą
zachować  szczególną  ostrożność  i  znać  zasady  ruchu  drogowego,  wobec  czego
uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:

1. Przestrzegania  Regulaminu  Rajdu  oraz  obowiązkowego  podporządkowania  się
poleceniom osób kierujących ruchem.

2. Mapy z  trasą  z uwzględnieniem punktów kontrolnych do pobrania na stronie
OKSiR i Urzędu Gminy Oświęcim oraz w siedzibie OKSiR ( stolik na pietrze).

3. Rajd odbywa się na zasadzie przejazdu indywidualnego.
4. Ze  względu  na  rekreacyjny  charakter  Rajdu  oraz  uczestnictwo  w nim  małych

dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie Rajdu.
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do:

a)  posiadania  sprawnego  technicznie  roweru,  wyposażonego  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.
b)Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

6. Każdy  manewr  na  drodze  musi  być  przeprowadzony  z  upewnieniem  się  o
możliwości  bezpiecznego  jego  wykonania  oraz  odpowiednio  wcześniej
zasygnalizowany.

7. Podczas  postoju  nie  należy  tarasować  drogi.  Postoje  należy  organizować  poza
jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.

8. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe. 

RAJD NIE JEST WYŚCIGIEM!!!

Na trasie zabrania się:
1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
2.  Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
3. Niszczenia przyrody,

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA:
1. Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w

czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Każdy  uczestnik  startuje  na  własną  odpowiedzialność,  niezależnie  od  warunków

pogodowych na trasie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za
szkody wyrządzone przez uczestników.

4. Organizator  nie  zapewnia  miejsca  do  przechowywania  rzeczy  uczestników.
Organizator nie ubezpiecza uczestników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków

w  relacjach  z  przebiegu  Rajdu,  zamieszczonych  w  mediach  oraz  w  materiałach
promocyjnych organizatora.

2. Zgłoszenie  udziału  w  Rajdzie  jest  równoznaczne  z  zapoznaniem  się  i  akceptacją
niniejszego Regulaminu.



3. Ostateczna interpretacja  regulaminu należy do Organizatora.  W sprawach spornych
decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia
uczestnika od jego przestrzegania.

NAGRODY:
1. Organizator przewiduje 10 nagród dla losowo wybranych uczestników Rajdu.
2. Karty uczestników zostaną  umieszczone w jednym pojemniku. Osoba wskazana przez

Dyrektora OKSiR w obecności min. dwóch świadków dokona wylosowania 10 kart.
3. Losowanie odbędzie się w dniu 17.06.2021 r. w siedzibie OKSiR.
4. Osoby, których karty zgłoszenia zostaną wylosowane zostaną powiadomione o tym

fakcie  telefonicznie  w  terminie  do  dnia  18.06.2021  r.  Sposób  odbioru  nagrody
zostanie ustalony indywidualnie po uprzednim okazaniu zdjęć z wszystkich punktów
kontrolnych.


