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REGULAMIN 

Cyklu rajdów rowerowych na obszarze LGD Wszyscy Razem realizowanych w ramach 

projektu „ Ekologicznie i zdrowo czyli na sportowo!” 

 

Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Cyklicznym Rajdzie 

Rowerowym  na obszarze LGD „Wszyscy Razem” w ramach projektu „Ekologicznie i zdrowo 

czyli na sportowo! 

2. Organizator – Grupa nieformalna – Aktywne Liderki”  oraz Lokalna Grupa Działania „Wszyscy 

Razem”  przy współpracy gmin należących do LGD „Wszyscy Razem” tj:                                 

gmin powiatu przysuskiego: ( Klwów, Potworów, Gielniów, Rusinów, Odrzywół )   oraz       

gmin powiatu grójeckiego: (Błędów, Belsk Duży, Pniewy, Mogielnica, Nowe Miasto n Pilicą) 

Uczestnicy 

1. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, mające pełną zdolność do 

czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Rajdzie  jedynie pod opieką rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest uprzednie zgłoszenie uczestnika  z terenu gmin 

powiatu przysuskiego : w biurze LGD Wszyscy Razem przy ul. Opoczyńskiej 35, 26-415 Klwów 

(Urząd Gminy Klwów) lub mailowo:  biuro@lgdwr.pl  z terenu gmin powiatu grójeckiego: w 

Urzędzie Gminy Błędów ul. Sadurkowska 13 05-620 Błędów lub mailowo: 

osrodowiska@bledow.pl . Przez zgłoszenie rozumie się wysłanie na wskazany wyżej adres 

mailowy wiadomości z załączonym zgłoszeniem. 

Zgłoszenia są przyjmowane  najpóźniej na jeden dzień przed planowaną datą rajdu: tj.   

 do 8  czerwca 2017r. ( rajd 9 czerwca 2017r. w gminie Klwów) 

 do 28 czerwca 2017 ( rajd 29 czerwca 2017 r. w gminie Pniewy) 

 do 30 czerwca 2017 (rajd 3 lipca 2017 r. w gminie Odrzywół ) 

 do 15 lipca 2017 roku (rajd 16 lipca 2017r. w gminie Błędów i Belsk Duży) 

 do 23 sierpnia 2017 roku ( rajd 24 sierpień 2017r. w gminie Nowe Miasto) 

 do 25 sierpnia 2017 roku ( rajd 26 sierpnia  2017r. w gminie Mogielnica) 

 do 2 sierpnia 2017 roku ( rajd 3 września 2017r. w gminie Gielniów) 

 do 29  lipca 2017 r (rajd 30 lipca 2017r. w gminie Potworów) 

Przebieg  Rajdu  
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1. Rajd na obszarze Gminy Klwów odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017r. tj. piątek w godzinach 

15- 19 Trasa rajdu obejmować będzie : start Nieznamierowice – Drążno – Przystałowice Małe 

- następnie przejazd    w stronę Sulgostowa, dalej w kierunku Kadzi , zjazd na drogę w stronę 

Przystałowic Dużych, i dalej do Klwowa, meta w Altanie w Klwowie. Na trasie rajdu 

przewidziane niespodzianki dla uczestników  

2. Rajd na obszarze Gminy Pniewy odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku, tj. w czwartek w 

godzinach 11 - 14. trasa Rowerowa rozpocznie się przy Urzędzie Gminy Pniewy . Stamtąd 

uczestnicy przejadą w stronę Woli Pniewskiej do drogi na Kruszew, na wysokości Publicznej 

Szkoły Podstawowej skręcimy w lewo do pierwszego zakrętu w prawo na Kocerany, gdzie 

zatrzymamy się na wysokości unikatowych lasów łęgowych. Dalej w kierunku na Kolonia Jurki 

przejedziemy do Przęsławic, gdzie przekroczymy drogę krajową nr 50 i wyjedziemy na drogę 

w stronę miejscowości Tomaszówka. Jadąc dalej drogą równolegle do rzeki Jeziorka 

dojedziemy do miejscowości Jeziora, gdzie znajduje się Kościół pod wezwaniem 

Przemienienia Pańskiego. Po obejrzeniu zabytkowego kościoła pojedziemy wzdłuż Rezerwatu 

Jeziora-Olszyny do miejscowości Osieczek, gdzie znajduje się zbiornik retencyjny - Zalew 

Osieczek. Dalej leśną drogą kierujemy się na Przykory, gdzie skręcając w lewo dojedziemy 

do mety na terenie byłej szkoły w Wilczorudzie. Całość trasy ok. 22 km. 

3. Rajd na obszarze Gminy Odrzywół odbędzie się w dniu 3 lipca 2017r. tj. poniedziałek w 

godzinach 15.00-19.00 Start: Wysokin- Lipiny-Wandzinów- Stanisławów- Różanna- Łęgonice 

Małe 

4. Rajd na obszarze Gminy Błędów  odbędzie się w dniu 16 lipca 2017r. tj. niedziela  w 

godzinach 16.00 – 18.00. Start  z boiska w Błędowie przy ul. Grójeckiej  przez ul. Dolną do    

Trzylatkowa Dużego w kierunku wsi Głudna,  przez wieś Głudna  ( przecinamy drogę 728 ) w 

kierunku – wsi Cesinów Las, Rożce. W Rożcach skręt  na Rosochów w kierunku  Belska 

Dużego. W Belsku  kierujemy się na Lewiczyn. W   Lewiczynie przewidziana jest  meta. 

5. Rajd na obszarze Gminy Nowego Miasta nad Pilicą odbędzie się w dniu 24 sierpnia  2017r. tj. 

czwartek w godzinach 15.00-19.00 Start: Nowe Miasto nad Pilicą – Brzostowiec- Ślepowola – 

Tomczyce- Gostomia. 

6. Rajd na obszarze Gminy Mogielnica  odbędzie się w dniu 26 sierpnia  2017r. tj. sobota w 

godzinach 15.00-19.00 Start: Cegielnia – Otaląż – Stryków- Jastrzębia- Kaplin – Mogielnica. 

7. Rajd na obszarze Gminy Gielniów odbędzie się w dniu 3 września  2017r. tj. niedziela w 

godzinach od 15.00- 19-.00 Start:- Brzezinki – Rozwady Gałki - Zielonka – Jastrząb- Bieliny. 

Rajd na obszarze Gminy Potworów odbędzie się w dniu 30 lipca 2017r. tj. niedziela  w 

godzinach od 15.00 do 18.00, trasa rajdu obejmować będzie: start spod Urzędu 

Gminy w Potworowie następnie przejazd trasą Mokrzec – Wir – Jamki – Rdzuchów – 

Rdzuchów Kol. – Rdzów Potworów. 

 
 

Obowiązki Uczestników 
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1. Każdy uczestnik posiada własny, sprawny rower i kask oraz niezbędną wiedzę i umiejętności 

poruszania się po drogach. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów drogowych, jak też do zachowania 

szczególnej ostrożności w trakcie trwania Pikniku. 

3. Uczestnikom przejazdu i Rajdu  rowerowego zabrania się wnoszenia i posiadania broni, 

materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów. 

4. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego 

wykonywania poleceń służby porządkowej i Policji. 

5. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień 

niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń służb porządkowych Organizatora 

mogą zostać usunięte z przejazdu Rajdu rowerowego bez podawania przyczyn.  

6. Każdy uczestnik przed zgłoszeniem do Rajdu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. 

Regulamin Rajdu jest dostępny na stronie internetowej organizatora wwwlgdwr.pl lub w jego 

siedzibie ul. opoczyńska 35,6-415 Klwów w godzinach pracy Urzędu. 

 

Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator zapewnia podczas przejazdu rowerami i w trakcie trwania Rajdu opiekę 

wolontariuszy . 

2. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, 

zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Udział w rajdzie rowerowym jest 

dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków 

pogodowych zastanych 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. 

5. Udział w Rajdzie  jest bezpłatny. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w 

relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych 

organizatora. 

2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 

Organizatora jest decyzją ostateczną. 

4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jej przestrzegania. 


