
 
 
Regulamin rajdu 

4 pory roku na Końcu Świata  
Rajd rowerowy turystyczno-rodzinny   

 
1. Opis:  

 Pomimo środka zimy, może być gorąco. Zima, a my wbrew stereotypom wsiadamy na rower i jedziemy na 
Koniec Świata. Blisko Kalisza mamy takie miejsce, które ze swej nazwy jest już sławne. Koniec Świata, to 
wieś położona w środku lasu z wiatą do wspólnego biesiadowania. Nasz pomysł, to zobaczyć Koniec 
Świata o każdej porze roku – jadąc za każdym razem inną trasą. Na miejscu - ognisko z pieczeniem 
kiełbasek i ciepłe napoje, Rajd pn. „4 pory roku na Końcu Świata” w 2020 będzie organizowany w 
czterech terminach: ZIMA 29.02; WIOSNA 13.04, LATO 02.08, JESIEŃ 04.10.2020 

2. Najważniejsze cele rajdu: 
 Popularyzacja turystyki rowerowej i ekoturystyki; 
 Popularyzacja walorów turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych regionu Wielkopolski Południowej;  
 Promocja zdrowego i ekologicznego stylu życia oraz wszelkich innych działań mających za zadanie 

ochronę zdrowia i środowiska naturalnego;  

3. Informacje organizacyjne – Koniec Świata ZIMA 
 Organizator: Towarzystwo Rowerowe CALISIA BIKE we współpracy z Wójtem Gminy Kraszewice 

Konradem KUŚWIK 
 Termin: sobota 29.02.2020 
 Charakter rajdu: Rajd turystyczno-rodzinny 
 Stopień trudności: ŁATWY + (dla rowerzystów rekreacyjnych, w przeważającej mierze po płaskim terenie, 

delikatnie pagórkowatym). Rajd łatwy, krajobrazowy, tam gdzie się da, jedziemy po ścieżkach 
rowerowych i po asfalcie.. To może być Twój/Wasz pierwszy rajd po którym pokochacie rower na zawsze. 
Tempo jazdy uzależnione od warunków atmosferycznych i tempa jazdy grupy. Ostateczna decyzja o 
wyborze trasy, podejmowana jest przez komandora rajdu.  

 Planowana ilość uczestników: bez ograniczeń  
 Długość trasy rajdu rowerem: ok 70 km  
 Rejestracja i zbiórka: godz. 08:30, Pl. Bogusławskiego w Kaliszu/koło teatru; 

 Start: godz. 09:00 w zależności od ilości uczestników - jazda w grupach; 
 Uwaga: W przypadku bardzo złej pogody termin rajdu ZIMA, może zostać przesunięty.  

 Powrót: sobota ok godz. 16.  
 Koszt uczestnictwa: (Rajd niekomercyjny. Koszty pokrywają wydatki rajdowe) 

 Opłata standardowa: 20 zł /osoba,  
 Dla członków CALISIA BIKE: 15 zł,  
 Dzieci i młodzież do 16 roku bezpłatnie 
 Karta Dużej Rodziny: (rodzice po 15 zł / dzieci bez względu na wiek bezpłatnie) 

o W ramach opłaty organizator zapewnia: 
 Przygotowanie trasy i przejazd; 
 Upominki od sponsorów 
 Ognisko z pieczeniem kiełbasek, ciepłe napoje, ciasto; 
 Dodatkowo Wójt Gminy Kraszewice zapewnia ciepłą grochówkę.!  

 Uczestnik rajdu musi posiadać:  
 Sprawny technicznie rower (najważniejsze elementy to: sprawne hamulce, opony, dzwonek, 

sprawne przerzutki, linki, oświetlenie: przód/tył) 
 Zabieramy ze sobą: zapasową dętkę, pompkę, podstawowe klucze, latarkę czołową, odpowiedni 

strój w tym strój przeciwdeszczowy, kamizelkę odblaskową do jazdy po zmroku. 
 Podczas rajdu nie mamy samochodu serwisowego, wszystkie usterki naprawiamy we własnym 

zakresie. 
 Podczas jazdy zalecamy używanie kasku ochronnego. 

 Zgłoszenia i płatność:  
 Udział w rajdzie może wziąć każdy, kto do 25.02 zgłosił swój start poprzez wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego wraz z podpisaniem regulaminu rajdu znajdującego się na stronie: 
online.datasport.pl 

 Kwota za udział w rajdzie powinna być zapłacona przelewem na konto: Towarzystwo Rowerowe 
CALISIA BIKE nr konta: 08 1050 1201 1000 0097 1956 2663  z dopiskiem w tytule: RAJD ZIMA + imię  
i nazwisko lub nazwa teamu. 

 Zgłoszenia udziału w rajdzie przesłane po 25.02 będą przyjęte pod warunkiem przesłania 
potwierdzenia wpłaty. Podczas startu, nie ma możliwości przyjmowania płatności gotówką. 
 

 



 
 Komandor rajdu:  

 Krzysztof OLEK - instruktor turystyki kwalifikowanej/turystyka rowerowa (12/04/2018/STI/ITKTR) 
 tel. 575127700, krzysztof.olek()calisiabike.pl 

4. Postanowienia końcowe regulaminu: 
 Samodzielnie w rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie tylko pod 

opieką rodzica lub opiekuna prawnego podpisanego pod regulaminem. 
 Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za żadnego z uczestników wyjazdu, nie przyjmuje 

odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób 
trzecich. Każda osoba, która bierze udział w rajdzie, robi to na własną odpowiedzialność i powinna 
ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

 W przypadkach losowych i braku innej możliwości (np. trwałego zepsucia roweru, choroby - przy pełnym 
zaangażowaniu pozostałych uczestników) - powrót we własnym zakresie. 

 Opłata za udział przeznaczana jest na pokrycie kosztów organizacyjnych określonych w informacji o 
rajdzie.  

 Uczestnik, który wycofa się na trasie ze wspólnej jazdy, będzie musiał we własnym zakresie 
zorganizować sobie bezpieczny transport lub powrót do domu. 

 W przypadku rezygnacji z udziału, wniesiona opłata nie jest zwracana. 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone 

przez innych uczestników. 
 Jeżeli inaczej nie podano to wejścia do obiektów zwiedzanych i inne atrakcje nie wliczone w ramach 

opłaty za rajd, pokrywane są indywidualnie przez uczestników.  
 Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator 

gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. 
Uczestnik rajdu zgłaszając się/lub swój team, zgadza się na wykorzystanie danych osobowych do celów 
organizacyjnych rajdu. 

 Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest jednoznacznie z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 
wizerunku na fotografiach wykonanych podczas rajdu rowerowego. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę i 
powielanie wykonanych fotografii, za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w publikacjach, 
sprawozdaniach, materiałach promocyjnych, stronach internetowych klubu i partnerów. 

 Obecność uczestnika rajdu jest potwierdzeniem, że zapoznał się z regulaminem, zrozumiał jego treść i w 
pełni akceptuje jego zapisy, w szczególności fakt, że sam jest odpowiedzialny za swoje czyny czy brak 
odpowiedniego przygotowania do rajdu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras 
oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.  

 
Oświadczam, że w przypadku kolizji, nieszczęśliwego wypadku lub uszczerbku na zdrowiu w czasie trwania imprezy 
nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się 
i akceptuję program i regulamin rajdu. 

 
 
 
 

…………………..……………………………… 

 
 
 
 …………………..……………………………… 

(data)  (czytelny podpis uczestnika) 

 
W przypadku zgłoszeń grupowych lub osób niepełnoletnich regulamin w za osobę niepełnoletnią lub grupę podpisuje jedna osoba-

pełnomocnik grupy. 
 

Powyższym podpisem, jako rodzic lub pełnomocnik grupy, zgłaszam dodatkowo niniejsze osoby: 

Lp. Imię Nazwisko Data urodzenia 
Nazwa 
teamu/rodziny   

1     

2     

3     

4     

5     

 

ok 100 km 


