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1. Cele rajdów rowerowych: 

 Promocja województwa warmińsko-mazurskiego i Krainy Kanału Elbląskiego 

 Zachęcenie społeczności lokalnej do realizacji działań promujących województwo warmińsko-

mazurskie i Krainę Kanału Elbląskiego. 

 Poznanie oraz wypromowanie przez uczestników produktów, atrakcji, i klimatu Krainy Kanału 

Elbląskiego, dziedzictwa kulturowego i tradycji regionu. 

2. Organizator rajdów rowerowych: 

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 

ul. Jana Amosa Komeńskiego 40 

82-300 Elbląg 

Tel. 55 239 49 61, 55 643 58 45, 602 516 830, 696 394 146 

3. Terminy, godziny startu oraz miejsca startu, mety rajdów: 

RAJD ROWEROWY TERMIN 
GODZ. 

STARTU 
START META 

„OLEŚNO – WIEŚ Z POMYSŁEM” 04.09.2021 10:00 
Elbląg, bulwar 

Zygmunta Augusta 

Elbląg, bulwar 

Zygmunta Augusta 

„SIELSKO ANIELSKO” 11.09.2021 10:00 
Elbląg, parking koło 

Ronda Kaliningrad 

Elbląg, parking koło 

Ronda Kaliningrad 

„KRZYŻACY I MENNONICI NA 

ŻUŁAWACH” 
25.09.2021 10:00 

Elbląg, bulwar 

Zygmunta Augusta 

Elbląg, bulwar 

Zygmunta Augusta 

4. Trasy i km rajdów rowerowych: 

 „OLEŚNO – WIEŚ Z POMYSŁEM” (39 km): Elbląg – Wikrowo – Jegłownik – Nowy Dwór Elbląski – Ząbrowo 

– Fiszewo – Oleśno (miejsce postoju: warsztaty tematyczne, prezentacja produktów lokalnych – 

poczęstunek i obiad) – Gronowo Elbląskie - Jesionno – Gajewiec – Karczowiska Górne – Elbląg. 

 „SIELSKO ANIELSKO” (32 km): Elbląg – Nowina – Przezmark – Pilona – Pasieki – Weklice – Aniołowo 

(miejsce postoju: warsztaty tematyczne, prezentacja produktów lokalnych – poczęstunek i obiad) – 

Bogaczewo – Nowa Pilona – Janów – Elbląg. 

 „KRZYŻACY I MENNONICI NA ŻUŁAWACH” (26 km): Elbląg – Bielnik Pierwszy– Bielnik Drugi– Jazowa– 

Janowo– Kazimierzowo - Władysławowo (miejsce postoju: warsztaty tematyczne, prezentacja 

produktów lokalnych – poczęstunek i obiad)– Elbląg. 

5. Warunki i zasady uczestnictwa w rajdach: 

 Uczestnik każdego z rajdów zobowiązany jest zapoznać się niniejszym regulaminem. 

 Rajdy rowerowe mają charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników. 

 Maksymalna liczba uczestników każdego rajdu wynosi 15 osób. 

 Uczestnictwo w rajdach rowerowych jest bezpłatne. Obowiązuje zgłoszenie uczestnictwa na cykl 

wydarzeń do 30 sierpnia 2021 roku poprzez wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia bezpośrednio 

do biura Organizatora lub przesłanie skanu na adres e-mail Organizatora: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl. 

Karta zgłoszenia dostępna jest w biurze Organizatora lub na stronie: www.kanal-elblaski-lgd.pl.  

O uczestnictwie w rajdach rowerowych decyduje kolejność zgłoszeń, w tym data i godzina wpływu 

karty zgłoszenia. 

 Każdy uczestnik rajdu powinien przybyć na miejsce STARTU co najmniej 30 min. przed planowaną 

godziną wyruszenia w trasę. 
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 W rajdzie mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia wyłącznie pod 

opieką rodzica lub opiekuna. 

 Osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia uczestniczą w rajdach pod warunkiem przedłożenia 

Organizatorowi pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.  

 Każdy uczestnik rajdów porusza się za komandorem/opiekunem rajdu. 

 Każdy z uczestników rajdów zobowiązany jest do posiadania sprawnego technicznie roweru, 

posiadającego wyposażenie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz używania w trakcie trwania 

rajdów kasku oraz kamizelki odblaskowej.  

 Awarie lub inne przyczyny, które uniemożliwiają kontynuowanie jazdy powinny zostać zgłoszone 

Organizatorowi, który zapewni transport. 

 Organizator zapewnia zabezpieczenie techniczne podczas trwania rajdów (samochód z przyczepką). 

 Rajdy rowerowe nie są wyścigiem. Tempo jazdy w trakcie trwania rajdu jest dostosowane do 

możliwości jego uczestników.  

 Każdy uczestnik rajdu musi posiadać przynajmniej jedną zapasową dętkę (odpowiednią do rozmiaru 

opony roweru który posiada), łatki, pompkę, a także zestaw niezbędnych kluczy. 

 Rajdy rowerowe będą odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy rajdów 

zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad ruchu drogowego.  

 Organizator zapewnia objęcie każdego z uczestników rajdu grupowym ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

 Organizator wydarzeń nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz szkody powstałe w trakcie trwania 

rajdów wobec innych uczestników a także osób trzecich. 

 Przypadki, w których konieczna jest pomoc medyczna zgłaszane są Organizatorowi, który udzieli 

pomocy przedmedycznej, lub wezwie pomoc medyczną.  

 Dotarcie na metę rajdu stanowi zakończenie wydarzenia.  

 Warunkiem obowiązkowym wzięcia udziału w wydarzeniach jest stworzenie i zamieszczenie  

w Internecie po zakończeniu wydarzeń 3 artykułów/postów/relacji z trzech rajdów rowerowych 

promujących województwo warmińsko – mazurskie i Krainę Kanału Elbląskiego.  Wszystkie 

zamieszczone w Internecie artykuły/posty/relacje przez uczestników powinny zostać przesłane 

Organizatorowi wydarzeń w postaci linków i tekstu roboczego na adres e-mail Organizatora: 

www.biuro@kanal-elblaski-lgd.pl najpóźniej do 11 października 2021 roku. Przesłane 

artykuły/posty/relacje automatycznie wezmą udział w konkursie na najlepszą relację internetową 

promującą największe atrakcje Krainy Kanału Elbląskiego i województwa warmińsko-mazurskiego.  

Autorzy tekstów automatycznie wyrażają zgodę na upublicznianie ich artykułów/postów relacji przez 

Organizatora wydarzeń w Internecie.  

 Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego 

regulaminu lub niestosujące się do poleceń zespołu zabezpieczającego przejazd mogą zostać 

wykluczone z udziału w rajdzie. 

 Uczestnicy rajdu zobowiązani są do stosowania wszystkich zaleceń i wytycznych ustalonych przez 

odpowiednie organy administracji rządowej i samorządowej w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  
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6. Na trasach rajdów zabrania się: 

 Spożywania alkoholu oraz pozostałych środków zagrażających bezpieczeństwu jazdy, życiu i zdrowiu.  

 Zaśmiecania przestrzeni. 

 Niszczenia przyrody.  

 Opuszczania rajdów bez poinformowania o tym Organizatora.  

 Zjeżdżania z wyznaczonych tras rajdów oraz indywidualnej jazdy bez opiekuna/komandora.  

7. W trakcie trwania rajdów Organizator zapewnia: 

 Opiekuna/komandora rajdów. 

 Prowiant na rajd. 

 Prezentację produktów lokalnych w Oleśnie, Aniołowie i Władysławowie (poczęstunek  

i obiad). 

 Uczestnictwo w warsztatach tematycznych w Oleśnie, Aniołowie i Władysławowie. 

 Zabezpieczenie techniczne rajdów (samochód z przyczepką). 

 Ubezpieczenie uczestników rajdów (NNW). 

8. Postanowienia końcowe: 

 Uczestnicy biorący udział w wydarzeniach jednocześnie wyrażają zgodę na publikowanie swojego 

wizerunku w relacjach/fotorelacjach z przebiegu rajdów, zamieszczonych w mediach 

społecznościowych a także pozostałych materiałach promocyjnych Organizatora. 

 Udział w wydarzeniach jest równoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia trasy rajdu ze względu na warunki 

zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne. 

 W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję 

podejmuje przedstawiciel Organizatora. 

 

Elbląg, 13 sierpnia 2021 roku 
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