
REGULAMIN  
RAJDU ROWEROWEGO „KORONA ZAPORY”   

 
 
I. Cel rajdu 
 
1. Popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Goczałkowice-Zdrój 
2. Promocja dziedzictwa przyrodniczego – obszarów NATURA 2000 
3. Promowanie aktywnego spędzania czasu. 
4. Rozwijanie turystyki rowerowej. 
5. Integracja społeczności lokalnej  
6. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad 

bezpiecznej jazdy na rowerze. 
 
II.  Organizator 
 
Organizatorem Rajdu Rowerowego jest Urząd Gminy w Goczałkowicach-Zdroju  
 
 
III.  Współorganizatorzy 
 
• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju 
• Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze „INICJATYWA” 
• Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju 
• Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach-Zdroju 
• Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Goczałkowicach-Zdroju 

 
 

IV.  Termin Rajdu 
 

Rajd odbędzie się 25 sierpnia 2013 r. (niedziela). 
 
 
V. Trasa Rajdu 
 
Trasa Rajdu wynosi ok. 20 km i  prowadzi przez malownicze ścieżki i dróżki w Gminie 
Goczałkowice-Zdrój, Koronę Zapory oraz szlaki rowerowe w Zabrzegu.  

Trasa Rajdu przebiega drogami śródleśnymi i śródpolnymi, wałami stawów, Koroną Zapory, 
a także drogą gminną (ul. Powstańców Śl.). Różnica wzniesień – niewielka. 
Nawierzchnia drogi: gruntowa,  na niektórych odcinkach asfaltowa.  
 
 
VI.  Program Rajdu 
 
1. Zbiórka uczestników Rajdu: 
w dniu Rajdu o godz. 14.30, na parkingu przed Halą sportową „ Goczuś”  



 
2. Start Rajdu:  
parking obok Hali sportowej „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Powstańców Śl. 

25.08.2013r. godz.  15.00 

I etap -Hala sportowa „GOCZUŚ” - ul. Powstańców Śl. - Ścieżka Dydaktyczno-
Przyrodnicza - wał stawu Zabrzeszczak -  Korona Zapory - pętla ścieżkami leśnymi w 
Zabrzegu - powrót do Goczałkowic przez Koroną Zapory. 

W trakcie trwania Rajdu planowany jest postój – odpoczynek ok. godz. 16.45, przy wejściu na 
Koronę Zapory. 
 
II etap  -Wiślana Trasa Rowerowa – wał stawu Zabrzeszczak –Ścieżka Przyrodniczo-

Dydaktyczna – Wiślana Trasa Rowerowa- wał Stawu Maciek Borowy - wał Stawu 
Maciek Duży - droga wzdłuż linii kolejowej  - Ścieżka Dydaktyczno- Przyrodnicza -  
ul. Powstańców Śl. – META (Hala sportowa „GOCZUŚ”) 

 
3. Meta Rajdu:  
parking obok Hali sportowej „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Powstańców Śl., 
ok. godz. 18.30.  

4. Rozstrzygnięcie konkursów, wręczanie nagród oraz upominków.  
 

5. Poczęstunek  
 
 
VII.  Organizacja Rajdu 
 
1. Rajd Rowerowy „KORONA  ZAPORY”  jest rajdem integracyjnym, w którym 

najważniejsze jest uczestnictwo i rekreacja. 
2. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników. 
3. W rajdzie planuje się udział ok. 150 osób. 
4. Na czele rajdu stoi Komandor rajdu, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu.  
5. Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwają służby porządkowe.  
6. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu. 
7. W rajdzie będą brały udział osoby posiadające uprawnienia do udzielania pierwszej 

pomocy, które będą zaopatrzone w apteczki i środki opatrunkowe.  
8. Organizator zapewnia opiekę pielęgniarską.  
9. Przypadek konieczności udzielenia pomocy medycznej należy zgłaszać organizatorowi 

(służbie porządkowej lub pielęgniarce), którzy w zależności od potrzeb, albo udzielą 
pomocy przedmedycznej, albo zwrócą się o pomoc medyczną.  

 
 
VIII.  Warunki uczestnictwa 
 
1. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne. 
2. W rajdzie biorą udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania. 
3. W przypadku przekroczenia planowanej liczby uczestników organizator zastrzega sobie 

prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej.  



4. W rajdzie mogą wziąć udział również osoby, które nie dokonały zgłoszeń, jednakże 
organizator nie gwarantuje im wszystkich świadczeń.  

5. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane są do 23 sierpnia 2013 roku. 
6. W rajdzie można startować indywidualnie lub zespołowo. 
7. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie pod opieką rodziców lub opiekunów. 

Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu. 
8. Osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia obowiązane są posiadać kartę rowerową. 
9. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków 

atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego. 
11. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower.  
 
 
IX.  Zasady poruszania się na trasie rajdu 
 
1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 
2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za Komandorem rajdu.  
3. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy 

zjazdach - 5 m. 
4. Należy jechać równo i spokojnie. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda bez 

trzymania kierownicy, wyprzedzanie.  
5. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru.  
6. W trakcie rajdu nie wolno ścigać się i należy zachowywać ostrożność 
7. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników 

muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym 
uczestnikom rajdu.  

8. Na trasie rajdu oraz w czasie zakończenia imprezy uczestników obowiązuje kulturalne,  
sportowe zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia i w razie potrzeby pomoc innym 
uczestnikom rajdu. 

 
 

X. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu 
 

1. Zapewnienie Komandora - przewodnika prowadzącego rajd. 
2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania rajdu przez służby porządkowe. 
3. Przekazanie uczestnikom rajdu na starcie chusty okolicznościowej (150 szt.)  
4. Zapewnienie opieki pielęgniarskiej, a w razie konieczności - pomocy medycznej. 
5. Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
6. Poczęstunek na mecie. 
7. Organizacja konkursów z nagrodami dla uczestników rajdu. 
 
XI.  Konkursy i nagrody 
 
W rajdzie zostaną wyróżnieni: 

• najmłodszy uczestnik 
• najstarszy uczestnik 
• najliczniejsza rodzina 

 
Ponadto planuje się konkursy z nagrodami i niespodzianki.  
 
 



XII.  Postanowienia końcowe 
 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

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

odpowiada osobiście. 
3. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w 

relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. 
 


