Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr Or.120.117.2019
Burmistrza Gminy Paczków z
dnia 12.08.2019 r.

REGULAMIN
Transgranicznego Rajdu Rowerowego „Śladami historii Paczkowa i Javornika” w ramach projektu
„Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia” - Paczków - Javornik, 14.09.2019 r.

I. Organizator Rajdu: Urząd Miejski w Paczkowie, Współorganizator: Miasto Javornik
II. Cel rajdu:
1. Promocja projektu „Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia”.
2. Promocja turystyki rowerowej po pograniczu paczkowsko-javornickim.
3. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia.
III. Termin rajdu: 14.09.2019 r. (sobota) start godzina 11:00, plac rekreacyjny przy Zalewie
Paczkowskim od strony ul. Miraszewskiego w Paczkowie.
IV. Organizacja Rajdu
1. Trasa i przebieg:
Start: ul. Miraszewskiego w Paczkowie przy placu rekreacyjnym Zalewu Paczkowskiego, Meta: boisko
LZS Gościce. Trasa rozpocznie się na ulicy Miraszewskiego w Paczkowie przy placu rekreacyjnym
Zalewu Paczkowskiego, następnie przejedziemy przez ulicę: Pocztową, Staszica, Sienkiewicza,
Kopernika, Wojska Polskiego w stronę Starego Paczkowa polną drogą obok „Domu Działkowca”. W
Starym Paczkowie przy przystanku autobusowym przejeżdżamy przez drogę krajową nr 46 i wjeżdżamy
na drogę gminną dz. nr 500, którą dojeżdżamy do Ujeźdźca. W miejscowości Ujeździec skręcamy w
lewo na drogę powiatową 1673O, którą kierujemy się w stroną Dziewiętlic. Skręcamy na działkę nr
462, którą prosto kierujemy się w stronę Javornika, wjeżdżamy na teren biocentrum Střední díly –
sztuczny zbiornik, tam podjeżdżamy pod górę – kierujemy się po wałach zbiornika w lewo. Tutaj
odbędzie się wydawanie wody, a następnie jedziemy ulicą Nádražní aż do skrzyżowania z drogą nr 60
(obwodnica Javornika) i skręcamy w prawo w kierunku Bilego Potoku. W miejscowości Bily Potok
kierujemy się w stronę przejścia granicznego, tam podążamy dalej drogą wojewódzką 382, na
skrzyżowaniu skręcamy w lewo w miejscowość Gościce, tam jedziemy prosto, aż do remizy strażackiej
gdzie skręcamy w prawo w kierunku Kamienicy i wjeżdżamy na drogę gminną kierując się na boisko
sportowe LZS Gościce pod wiatę rekreacyjną, tam następuje zakończenie rajdu. Trasa liczy ok. 20 km.
2. Nagrody:
1. Każdy uczestnik rajdów otrzyma bezpłatny pakiet startowy (dla 100 zarejestrowanych uczestników)
w skład, którego wejdzie numer startowy oraz pamiątkowa koszulka. W punkcie odpoczynkowym w
Biocentrum Stredni Dily uczestnicy otrzymają butelkę 0,5 l wody mineralnej oraz talon na posiłek
regeneracyjny na mecie (Gościce). Posiłek będzie do odbioru na mecie rajdu w specjalnie oznaczonym
namiocie wydawczym.

2. Pakiety startowe będą do odbioru przez uczestników w punkcie odbioru pakietów na starcie rajdu
– ul. Miraszewskiego w Paczkowie, w dniu 14 września 2019 r. od godziny 9.00 do 11.00.
3. Liczba uczestników: max. 100 osób.
V. Warunki uczestnictwa:
1. Zgłoszenia będą odbywać się drogą elektroniczną na e-mail: promocja@paczkow.pl, poprzez
przesłanie scanu karty zgłoszeniowej zamieszczonej na stronie internetowej www.paczkow.pl lub
wypełnienie karty osobiście w pokoju 5a Urzędu Miejskiego w Paczkowie w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 9 września 2019 roku do godz. 15.00. Rejestracja osobista w dniu rajdu nie będzie
możliwa.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna, muszą
przedstawić pisemną zgodę (kartę zgłoszeniową).
4. Posiadanie przez uczestników Rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach
rowerem,
5. Posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego,
6. Uczestnictwo w Rajdzie jest nieodpłatne.
7. ZALECAMY, ABY UCZESTNICY RAJDU BYLI WYPOSAŻENI W KASKI ROWEROWE.
VI. Zasady zachowania uczestników rajdów:
Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować
szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy Rajdu zobowiązani są
do:
1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu,
2. Podporządkowania się decyzjom kierownictwa Rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,
3. Zachowania charakteru rekreacyjnego Rajdu i nieorganizowania współzawodnictwa sportowego, w
tym wyścigów,
4. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń służb
porządkowych i ratowniczych,
6. Jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu
ostrożności.
Na trasie zabrania się:
1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
2. Zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych,
3. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna przez osoby niepełnoletnie,
4. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.
VII. Odpowiedzialność organizatora:
1. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu,
zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników.
3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
4. Organizator zapewnia ubezpieczenie Rajdów (OC i NNW).
5. Organizator zapewnia obecność ratowników medycznych na trasie przejazdu.
6. Przejazd zabezpieczany jest przez policję i straż miejską, a także przez służbę porządkową
organizatora.
7. Przed wyruszeniem kierownik Rajdu omówi trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc
niebezpiecznych i stwarzających zagrożenia.
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Wszyscy uczestnicy - startując w Rajdzie - wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach
z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora oraz
biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
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, nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego
przestrzegania.

