
 
 
 

                                    
 

 
XV   G n i e ź n i e ń s k i    R a j d    R o w e r o w y 

 
 

Organizator  -  Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie i Starostwo Powiatowe  

w Gnieźnie                          

Patronat Honorowy - Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak 

Patronat medialny  - Telewizja Gniezno 

                                     Radio Gniezno   

                                     Przemiany na Szlaku Piastowskim, Informacje lokalne.pl 

Wsparcie -  Gmina Łubowo i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie                                    

Komitet organizacyjny: 

Andrzej Kaczmarek  - Komandor Rajdu  

oraz Grażyna Bernaciak, Danuta Kryszak, Maria Brykczyńska, Marek Burzyński, Beata 

Zielińska-Tubacka   

   

 I.  Cele Rajdu  

Piętnasty, jubileuszowy rajd rowerowy organizowany przez Gnieźnieńskie Koło Polskiego 
Klubu Ekologicznego i Starostwo Powiatowe w Gnieźnie jest doskonałą okazją do 
przedstawienia mieszkańcom Powiatu Gnieźnieńskiego Szlaków Rowerowych utworzonych w 
celu poznania piękna Ziemi Gnieźnieńskiej, jej bogatej przyrody i zabytków. W Rajdzie biorą 
udział osoby indywidualne, rodziny, uczniowie z opiekunem. Jedni jeżdżą rowerem 
systematycznie i często, inni okazjonalnie, ale stopień trudności trasy dostosowany jest nawet do 
tych  o słabszej kondycji fizycznej.  
Podstawowe cele Rajdu to:  

1. Promowanie turystyki rowerowej – skłanianie do zachowań zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, zachęcanie do aktywności  ruchowej jako źródła poprawy 
stanu zdrowia 

     2.   Propagowanie zasad prawidłowego poruszania się po drogach publicznych. 
     3.   Poznanie interesujących ze względów przyrodniczych bądź historycznych terenów gmin         
           powiatu  gnieźnieńskiego oraz szlaków rowerowych. 
     4.   Aktywizacja i integracja społeczeństwa 
  
II.  Termin Rajdu 

1. Rajd odbędzie się w sobotę 24 maja 2014 roku w godzinach od 1000 - 1600  

2. Zbiórka uczestników na Rynku w Gnieźnie o godzinie 930 celem rejestracji.  

3. Uroczyste otwarcie szlaków rowerowych Powiatu Gnieźnieńskiego 1000-1030. 

4. Wyjazd z miejsca zbiórki  o godzinie 1030  

 
 
 



III.  Program Rajdu 
 
1. Trasa przejazdu Szlakiem Czerwonym:  
 
GNIEZNO: Rynek - Tumska - Wojciecha – Żuławy – Żabia - Powstańców Wlkp.- Kłeckoska - 

Żerniki  i dalej przez miejscowości Piekary - Braciszewo - Rzegnowo - Żydówko - 

Dziekanowice,   ok. 21 km. 

 Powrót Dziekanowice - Siemianowo - Komorowo - Dębnica - Obora - Obórka - GNIEZNO      

ul. Górna - Powstańców Wlkp.- Żabia - Żuławy- Wojciecha - Tumska - Rynek, ok. 24 km  

2. Na miejscu odpoczynku przewidziane są konkursy, gry i zabawy zręcznościowe, a w 

Karczmie Na Lednicy  poczęstunek i upominki dla uczestników Rajdu.  

3. Powrót do Gniezna  około godziny 1600   

  
     IV. Uczestnictwo i organizacja Rajdu 
 

1. W Rajdzie mogą brać udział osoby dorosłe, a nieletnie pod opieką pełnoletnich opiekunów – 
które przybędą na miejsce jego rozpoczęcia. 

2. Uczestnicy zgłaszają się do organizatora przed wyjazdem na trasę, dokonują  wpisu na listę 
celem ubezpieczenia i otrzymania bonu na posiłek.  

3. Przejazd uczestników Rajdu drogami publicznymi odbywać się będzie na zasadach 
określonych w „Przepisach o ruchu drogowym”. Impreza odbywa się przy ruchu otwartym, 
jednym pasem drogi zgodnie z kierunkiem ruchu. 

4. Na czele każdej kolumny rowerów będzie jechała osoba wyznaczona przez organizatorów. 
5. Dopuszcza się udział grup zorganizowanych przez inne podmioty ( np. szkoły ) pod opieką  
osób  wyznaczonych przez ich Kierownictwo. Konieczne  jest dostarczenie   organizatorom list 
uczestników grup przed startem. 

            6. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, 
zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora. 

 
    V. Obowiązki i zadania Organizatorów  
 

1. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
2. Udzielenie pierwszej pomocy medycznej. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane przez uczestnika rajdu. 
4. Omówienie trasy przed wyjazdem i zaplanowanie miejsc postoju. 

 
    VI. Obowiązki Uczestników 

 
1. Posiadanie własnego, sprawnego roweru, odpowiedniego ubioru oraz dokumentu tożsamości. 

Organizatorzy nie zapewniają naprawy rowerów w przypadku ich awarii w czasie Rajdu, jak 
również nie gwarantują przewozu uczestnika z tego powodu do miejsca zamieszkania. 

2. Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym i ustaleń zawartych w Regulaminie Rajdu oraz  
           stosowanie się do bieżących zaleceń kierownictwa rajdu. 

3. Jazda drogami ogólnodostępnymi, bez zachowania należytej ostrożności może być powodem 
kolizji lub wypadków, dlatego konieczne jest bezwzględne przestrzeganie poleceń 
organizatorów. 

4. Zabrania się śmiecenia, palenia papierosów, picia alkoholu, niszczenia przyrody                       
i samowolnego oddalania się od grupy. 

           

                Zapraszamy do wspólnego spędzenia czasu  i miłej   zabawy !!! 


