
 
REGULAMIN IV RAJDU ROWEROWEGO „DBAMY O NASZE OSIEDLA” 

STOWARZYSZENIA NA RZECZ OCHRONY ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI W 
POZNANIU  SMOCHOWICE-KRZYŻOWNIKI – KIEKRZ 19.09.2015 

 
 

I. CELE RAJDU 
 Poznanie walorów krajoznawczych i krajobrazowych najbliższych okolic Poznania. 
 Popularyzowanie turystyki rowerowej  jako jednej z atrakcyjnych form aktywnego 

wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół. 
 zdobywanie odznak, turystyki kwalifikowanej i regionalnej 
 Nawiązanie nowych kontaktów i przyjaźni 

 
II. ORGANIZATORZY 
 Stowarzyszenie na rzecz ochrony Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu 
 Miasto Poznań 

 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY 
 Stowarzyszenie Pro-Eko-Vitae Kiekrz 
 Rada Osiedla Krzyżowniki-Smochowice 
 Rada Osiedla Kiekrz 
 Klub Turystyki Rowerowej "Sigma” w Poznaniu 

 

IV. KIEROWNICTWO RAJDU 
 Kierownictwo Rajdu: – Robert Błoszyk 783 384 272, Sławomir Fiszer 502 626 349,  
 Kierownictwo Trasy – Ryszard Rurka 602 463 586 

 
 

V. TERMIN I MIEJSCE RAJDU 
 IV  Rajd rowerowy pod nazwą “Dbamy o Nasze Osiedla”  odbędzie się bez względu 

na pogodę w sobotę 19 września 2015 roku. 
 Start imprezy o godzinie 11.00,  miejsce zbiórki teren przed Szkołą Podstawową nr 57 

im. Józefa Kostrzewskiego ul. Leśnowolska 35 Poznań. 
 Meta rajdu  na terenie Stajni-Kalińscy Fino-Poznań w Kiekrzu będzie otwarta od 

godz. 13.00. Zakończenie rajdu nastąpi około  godz. 19.00. 
 Przewidywana długość tras  15  i 30 km. 

 
VI. TRASY RAJDU 
Planowane są dwie niezależne trasy rajdu: lekka i zaawansowana. Trasa lekka zalecana jest 
dla rodzin z mniejszymi dziećmi oraz rowerzystów, którzy preferują krótsze wycieczki. Obie 



trasy będą wiodły w większości drogami leśnymi i mało uczęszczanymi odcinkami dróg 
publicznych: Smochowice ul. Leśnowolska –  Strzeszynek – Pawłowice – Kiekrz. 

 
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA 
Rajd jest imprezą otwartą. Młodzież i dzieci mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod 
opieką pełnoletniego opiekuna. Uczestnicy biorą udział w imprezie bezpłatnie. Zgłoszenia 
z podaniem ilości osób należy dokonać do 18.09.2015 godz.15.00 drogą elektroniczną na 
adres biuro@zachodni.org lub pod następującymi numerami telefonów: 783 384 272 oraz  
502 626 349.  Uczestnicy mogą również dokonać zapisu na rajd bezpośrednio na starcie 
imprezy, jednakże w tym przypadku organizatorzy nie gwarantują wszystkich świadczeń na 
mecie imprezy. Wszelkie informacje można uzyskiwać również pod wskazanymi numerami 
telefonów. 
 

VIII. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA 
 

Wszyscy uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania następujących warunków: 
 

 Posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu 
Drogowego 

 Stosowanie  się do poleceń Kierownika Rajdu i postanowień regulaminu. 
 Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 
 Przestrzegania przepisów ochrony przyrody  

 
Organizatorzy zapewniają dokonującym w terminie zgłoszeń uczestnikom: 
 

 Ciepły posiłek na mecie rajdu 
 Udział w konkursach z nagrodami 
 Drużynom – dyplomy uczestnictwa 
 Punkty do odznaki turystyki kwalifikowanej 

 
IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Członkowie PTTK ubezpieczeni są  NW zgodnie z zasadami określonymi w 
zarządzeniu Sekretarza Generalnego ZG PTTK.  

 Nie zrzeszeni w PTTK powinni ubezpieczyć się indywidualnie. 
 Organizatorzy Zlotu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

uczestników Rajdu osobom trzecim, a uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za 
szkody wynikłe z jego winy  

 Udział w Rajdzie odbywa się na własną odpowiedzialność. 
 Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora 

Rajdu. 
 
 
 
 


