
VI RAJD HAJSTRA 
 

Regulamin 
 
1. Organizatorzy imprezy: 
a) Stowarzyszenie Przyjazne Otoczenie 
 Cieszyn, ul. Kościelna 44  
 63-435 Sośnie 
 tel.: 604654165 
b) Nadleśnictwo Antonin -  Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Rychtalskie 
 Antonin, ul. Wrocławska 11 
 63-421 Przygodzice 
 tel. 62 734 81 24  
c) Gmina Sośnie 
 ul. Wielkopolska 47 
 63-435 Sośnie 
 
2. Cel Rajdu: 
Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych na terenach Lasów 
Rychtalskich, Nadleśnictwa Antonin i Gminy Sośnie. 
Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 
Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy 
na rowerze. 
Promowanie LKP Lasy Rychtalskie, poznanie zasad  korzystania z lasu, przyrodnicza i ekologiczna 
edukacja dzieci i młodzieży. 
 
4. Data Rajdu: sobota 14 września 2019 roku. 
 
5. Otwarcie rajdu o godzinie 10:00 na Stanicy Biały Daniel w Mojej Woli. 
Lista startowa : 
Godz. 10:05 – start rowerzyści – trasa rowerowa wyścigowa 
Godz. 10:10 – start rowerzyści – trasa rowerowa rodzinna (rekreacyjna) 
Godz. 10:20 – start biegacze 
Po biegaczach wystartują uczestnicy nordic walking. 
 
 
6. Meta Rajdu: Stanica Biały Daniel w Mojej Woli. 
 
7. Rajd odbędzie się na trasach prowadzących drogami asfaltowymi, leśnymi i polnymi. 
Trasa rowerowa (taka sama zarówno dla wersji wyścigowej jak i dla przejazdu rodzinnego)  
ok. 14 km – Moja Wola, Janisławice, Możdżanów, Moja Wola 
Bieg przełajowy – ok. 10 km 
Nordic Walking – ok. 10 km 
  
  
8. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.  
 
9. W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na stronie 
https://zapisy.ultimasport.pl/zapisz/541 do dnia 11.09.2019 r. lub przed startem w biurze zawodów i 

https://zapisy.ultimasport.pl/zapisz/541


odebrały zwrotny numer startowy. Zgłoszenia będą przyjmowane  w dniu rajdu od godz. 8:00 do 
9:15 - na starcie rajdu. 
Zdanie numeru startowego będzie podstawą do wzięcia udziału w losowaniu nagród. 
Limit uczestników- do 500 osób! 
 
10. Uczestnicy: 
W rajdzie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, oraz: 
osoby w wieku 16-17 lat - tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych 
osoby w wieku do 15 lat  - tylko będąc pod stałą opieką osoby pełnoletniej. 
 
11. Zasady uczestnictwa: 
Każdy uczestnik musi zapoznać się z niniejszym regulaminem opublikowanym na stronie 
internetowej Stowarzyszenia Przyjazne Otoczenie: www.przyjazneotoczenie.pl oraz na stronie 
internetowej Nadleśnictwa Antonin. 
Każdy uczestnik dociera na metę Rajdu we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, 
poruszając się po drogach przestrzegając przepisów oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
ruchu drogowego obowiązujących rowerzystów i pieszych. 
 
12. Zasady poruszania się po drogach publicznych w czasie trwania rajdu: 
  - uczestnicy rajdu korzystają z prawej części jezdni i pobocza na kierunku przejazdu 
              wzdłuż trasy rajdu, 

- jazda, bieg lub marsz w grupie zwartej i zorganizowanej kolumnie nie zwalnia      
poszczególnych rowerzystów od przestrzegania obowiązujących przepisów drogowych, 
- wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników 
muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nieutrudniający poruszania się 
innym uczestnikom rajdu. 

 
13. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 
odpowiada osobiście. 
  
14. Wszyscy uczestnicy Rajdu, którzy dotrą na metę, otrzymają medal i będą mieli szanse na udział 
w konkursach z nagrodami oraz będą mogli wziąć udział w pikniku, podczas którego przewidziano: 
 
    stoiska gastronomiczne -odpłatne 
    konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych (namioty edukacyjne, Bieg przedszkolaka – 100 -200 m, 
dmuchany zamek) 
 
15. Świadczenia organizatora na rzecz uczestników rajdu 
Oznaczenie tras. 
Zabezpieczenie pomocy medycznej. 
Zabezpieczenie w sprzęt gaśniczy. 
Zapewnienie możliwości korzystania odpłatnie z bufetu na mecie rajdu. 
Organizacja konkursów edukacyjnych z nagrodami dla uczestników rajdu. 
Zapewnienie napoi (woda). 
 
16. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy. 
 
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 
Rajdu. 

http://www.przyjazneotoczenie.pl/


 
18.  Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych 
uczestników jak i osób trzecich. 
 
19. Organizator nie ubezpiecza uczestników. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i 
ryzyko. 
 
20. Powrót uczestników do miejsca zamieszkania po zakończeniu Rajdu następuje we własnym 
zakresie i na własną odpowiedzialność. 
 
21. W czasie Rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i wszelkiego typu środków 
odurzających. 
 
22. Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu 
Rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. 
 
23. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami Rajdu mogą być wykorzystane przez 
prasę, radio i telewizję. 
 
24. Zapisanie się na listę uczestników Rajdu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z 
niniejszym regulaminem i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 
 
25. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja 
organizatorów jest decyzją ostateczną. 
 
26. Klasyfikacje: 
 

 Kolarstwo OPEN 

 Kolarstwo M OPEN 

 Kolarstwo K OPEN 
 

 Bieg OPEN 

 Bieg M OPEN 

 Bieg K OPEN 
 

 Nordic Walking OPEN 

 Nordic Walking M OPEN 

 Nordic Walking K OPEN 
 

 Trasa Rodzinna bez klasyfikacji 
 
27. DEKORACJE: 
 

 KOLARSTWO OPEN M : pierwsze trzy osoby 

 KOLARSTWO OPEN K : pierwsze trzy osoby 

 BIEG OPEN M : pierwsze trzy osoby 

 BIEG OPEN K : pierwsze trzy osoby 
 


