
REGULAMIN  

  

Rajdu „Mieroszowska Nocna Tułaczka Górska” 

22.05.2021 r. 
I Postanowienia ogólne  

1. Rajd „Mieroszowska Nocna Tułaczka Górska” to wydarzenie turystyczne.  

2. Głównym celem wydarzenia jest przejście 25-kilometrowej trasy, wytyczona                   

w  terenie górskim.  

3. Pozostałymi celami są:  

a) promocja Gminy Mieroszów,   

b) zachęcanie do aktywnego trybu życia,  

c) promowanie pasm górskich Sudetów,  

d) integracja środowisk turystycznych i sportowych.  

4. Uczestnikiem Rajdu może być każda osoba, która:  

a) ukończyła 18 lat,  

b) bierze w nim udział świadomie, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność,  

c) we wskazanym terminie zarejestrowała się i opłaciła swój udział w rajdzie,  

d) akceptuje zapisy regulaminu. 

 

II Organizator i partnerzy  

1. Organizatorem Rajdu Górskiego „Mieroszowska Nocna Tułaczka Górska” jest 

Mieroszowskie Centrum Kultury.  

2. Głównym Partnerem Rajdu jest Gmina Mieroszów.  

III Termin, trasa i jej parametry  

1. Rajd odbędzie się 22 maja 2021 r.  

2. Rajd zostanie przeprowadzony bez względu na warunki atmosferyczne.  

3. Rajd rozpocznie się o godz. 22.00 (START - Rynek w Mieroszowie, META – obok 

MCK ul. Żeromskiego 28). 

4. Biuro zawodów znajduje się w budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury                  

ul. Żeromskiego 28.  

5. Długość trasy wynosi ponad 25 kilometrów. Suma podejść - około 1000 metrów.  

6. Trasa została wytyczona na obszarze Masywu Lesistej Wielkiej i Dzikowca 

Wielkiego.  

7. Trasa będzie oznakowana strzałkami oraz taśmami.  

IV Zapisy online  

1. Zapisy online rozpoczynają się 19 sierpnia 2020 r. 

2. Poprzez zapisanie się online na Rajd rozumie się wypełnienie formularza  

rejestracyjnego oraz jego przesłanie, a także uiszczenie opłaty startowej online.   

3. O zapisaniu uczestnika decyduje kolejność przesłania formularza rejestracyjnego.  



4.  W celu sprawnego przeprowadzenia Rajdu organizator ustalił limit 500 

uczestników.  

5. Zapisy online zostają definitywnie zakończą się dnia 15 maja 2021 r.  

6. Organizator nie zwraca opłaty startowej uczestnikowi, który nie wziął udziału                     

w Rajdzie lub nie zakończył zawodów.  

7. Istnieje możliwość przekazania opłaty startowej innemu Uczestnikowi, należy 

jednak o tym fakcie poinformować Organizatora (może być to wiadomość na 

Messengerze, mailowo bądź bezpośrednio w biurze zawodów – przy okazaniu 

upoważnienia).  

V Rejestracja w biurze zawodów.  

1. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do rejestracji w biurze zawodów, 

odebrania numeru i pakietu startowego.  

2. Rejestracja przedstartowa odbędzie się w Mieroszowskim Centrum Kultury,                            

ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie: dnia 22.05.2021 r. (sobota) od godz. 15.00             

do 21.30  

3. Podczas rejestracji przedstartowej, uczestnik zobowiązany jest złożyć 

własnoręcznie podpisane oświadczenie o akceptacji zapisów regulaminu oraz                       

o świadomości zagrożeń wynikających w rajdzie (oświadczenie będzie również 

dostępne w biurze zawodów w dniu rajdu).  

4. Oświadczenie musi być wypełnione wyraźnie i czytelnie.  

5. Podczas rejestracji przedstartowej uczestnik pobiera numer i pakiet startowy. 

 

VI Zasady obowiązujące podczas Rajdu  

1. Rajd pozbawiony jest rywalizacji. 

2. Na Rajdzie ustala się limit czasowy – 9 godzin. 

3. Uczestnik po rejestracji przedstartowej zobowiązany jest umieścić numer startowy 

w widocznym miejscu. 

4. START Rajdu odbędzie się na Rynku w Mieroszowie o godz. 22.00. META – obok 

MCK ul. Żeromskiego 28). 

5. Start rajdu będzie odbywać się w czterech grupach. Podział będzie zgodny                              

z numeracją zawodników na stronie ultimasport.pl. Numerek znajdujący się 

kolejno po lewej stronie jest numerem startowym. Więcej informacji w tym 

temacie będzie znajdować się na stronie facebook-owej wydarzenia.  

6. Uczestnik zobowiązany jest do pokonywania trasy Rajdu zgodnie z jej faktycznym 

przebiegiem.  

7. Na trasie Rajdu zlokalizowany będzie punkt kontrolny.  

8. Uczestnik zobowiązany jest do zameldowania się na punkcie kontrolnym oraz 

uzyskania potwierdzenia za pomocą pieczątki na swoim numerze startowym.  

9. Certyfikaty ukończenia Rajdu będą wydawane tylko tym uczestnikom, którzy 

przedstawią swój numer startowy z potwierdzeniem z punktu kontrolnego.  



10. Rajd ma charakter pieszy, co oznacza,  że dedykowany jest piechurom. Dozwolone 

jest posiadanie kijków trekkingowych oraz do Nordic Walking.  

11. Uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność (co potwierdzi 

złożeniem w biurze zawodów podpisanego oświadczenia wraz z numerem 

telefonu) i w razie wypadku nie będzie dochodził odszkodowania od organizatora.  

12. Uczestnik, który w trakcie trwania rajdu zrezygnuje z dalszego pokonywania trasy 

zobowiązany jest do poinformowania o tym organizatorów, wysyłając wiadomość 

SMS na wskazany numer: 510 080 309.  

13. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego wyposażenia, w skład 

którego wchodzą:  

a) apteczka pierwszej pomocy,  

b) sprawny i naładowany telefon komórkowy,  

c) zapas prowiantu i napojów według uznania,  

d) dokument potwierdzający tożsamość,  

e) sprawne źródło światła.  

15. Organizator zaleca zaopatrzenie się w ekwipunek dodatkowy: 

a) kijki trekkingowe.  

 

VII Opłata startowa i świadczenia  

1. Opłata startowa wynosi 50 PLN i można jej dokonać tylko do dnia                

15.05.2021 r. 

2. Opłatę startową należy wnieść przy zapisach elektronicznych.  

3. W ramach opłaty startowej uczestnik ma zapewnione następujące świadczenia:  

 numer startowy; 

 mapę trasy rajdu; 

 latarkę z baterią; 

 materiały promocyjne od partnerów; 

 woda mineralna i przekąski (np. ciastka, cukierki, baton, banan) na punkcie  

kontrolnym; 

 certyfikat ukończenia Rajdu wraz z medalem dla wszystkich uczestników, którzy 

pokonają cały  dystans.  

4. Osoby, które dokonały zapisów i opłaty startowej do dnia 15 maja 2021 r. otrzymają 

pakiet startowy. Osoby zapisane oraz opłacone po tym terminie nie mają gwarancji 

otrzymania pełnego pakietu, natomiast nie wyklucza ich to w udziale w rajdzie. 

 

VIII Obostrzenia i zalecenia dotyczące COVID-19  

1. Przy odbieraniu numerów/pakietów startowych należy zachować dystans społeczny 

minimum 1,5 m!  

2. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek wypełnienia oświadczenia uczestnika 

zgodnie z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego, że nie jest osobą zakażoną 



wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywa na 

obowiązkowej kwarantannie, a także w czasie ostatnich 14 dni nie miał kontaktu                 

z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2. 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania przy sobie maseczki oraz środków 

dezynfekujących – na starcie i na mecie maseczki obowiązkowe!  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia godziny startu. 

5. Na trasie nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust, należy jednak przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa i zachowywać - w miarę możliwości, dystans społeczny.  

6. Na punkcie kontrolnym uczestnik zgłasza się po pieczątkę, zabiera przygotowaną 

dla uczestników wodę oraz przekąski i idzie dalej – prosimy o nie gromadzenie się, 

nie tworzenie zbiorowisk.  

7. Po dotarciu na metę uczestnik pokazuje numer z pieczątką z punktu kontrolnego            

i odbiera medal wraz z certyfikatem. Obowiązek zakrywania nosa i ust, dezynfekcji 

rąk oraz zachowania dystansu społecznego.  

 

IX Postanowienia końcowe  

1. W trakcie Rajdu każdy uczestnik powinien przestrzegać bezwzględnie przepisów 

kodeksu ruchu drogowego, szczególnie w części dotyczącej ruchu pieszych oraz 

regulaminu korzystania z Lasów Państwowych. 

2. Uczestnik organizuje własny dojazd do bazy Rajdu oraz powrót na własną rękę.  

3. Organizator nie zapewnia transportu na metę po wycofaniu się uczestnika podczas 

wędrówki.  

4. Uczestnik wyraża zgodę na publikacje na stronach należących do organizatora oraz 

partnerów, zdjęć z jego wizerunkiem w materiałach promocyjnych oraz na 

przetwarzanie danych osobowych.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy 

zdrowotne uczestników podczas trwania Rajdu. Uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy bez podania przyczyny.  

7. Interpretacja regulaminu w sprawach spornych należy do organizatora.  

8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie.  

 

 

W imieniu organizatora  

    Mieroszowskie Centrum Kultury  


