II Rajd Kaszubsko - Żuławski
Gdańsk Sobieszewo
22-24 września 2017 r.

REGULAMIN
1. ORGANIZATORZY
- Klub Rowerowy PTTK „Promyk” w Kościerzynie (Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku)
- Towarzystwo Kaszubskie „Centrum” w Kościerzynie
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku Sobieszewie
przy współpracy z Pomorską Komisją Turystyki Kolarskiej PTTK (Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK)
Patronat honorowy – Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
Kadra Rajdu:
Stanisław Ebertowski – komandor, prowadzenie tras rowerowych (tel. 504 020 942)
Ryszard Gerszewski – wicekomandor, prowadzenie rowerowej gry terenowej (tel. 602 333 784)
Urszula Ebertowska – kwatermistrz, prowadzenie tras rowerowych (tel. 508 128 320)
2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU
II Rajd Kaszubsko – Żuławski odbywa się od godzin popołudniowych w piątek, 22 września do godziny 15.00
w niedzielę, 24 września 2017 roku
Baza noclegowa Rajdu znajdować się będzie na Wyspie Sobieszewskiej
3. CELE RAJDU
a) propagowanie aktywności fizycznej poprzez udział w zorganizowanych wycieczkach rowerowych
b) propagowanie postaci Wincentego Pola
c) zapoznanie uczestników z pięknem ziemi kaszubskiej i żuławskiej,
zwłaszcza z atrakcjami Wyspy Sobieszewskiej
d) spotkanie i wymiana doświadczeń turystów rowerowych
e) integracja aktywu turystyki kolarskiej województwa pomorskiego
f) zachęcanie do zdobywania odznak i uprawnień kolarskich PTTK
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest wpłacenie kwoty wpisowego w wysokości 85 złotych w terminie
do dnia 15 września 2017 roku na następujące konto:
Towarzystwo Kaszubskie „Centrum”
83-400 Kościerzyna, ul. Partyzantów 1
Nr konta: 97 8328 0007 2001 0006 5953 0001 (Bank Spółdzielczy w Kościerzynie)
W tytule wpłaty należy wpisać: „II Rajd Kaszubsko-Żuławski” oraz nazwisko uczestnika
Oprócz powyższej wpłaty należy dodatkowo na adres e-mailowy kwatermistrza: uhe1957@wp.pl przekazać
następujące informacje:
Imię i nazwisko uczestnika, adres oraz ew. kontakt e-mailowy i nr telefonu (najlepiej komórkowego)
W wyjątkowych przypadkach powyższe dane można przesłać również w formie SMS na numer: 508 128 320
5. ROWEROWA GRA TERENOWA
Podczas Rajdu, w sobotę dn. 23 września 2017 roku, proponujemy chętnym udział w Rowerowej Grze Terenowej. Gra polegać będzie na przejechaniu trasy od startu do mety przez punkty węzłowe, gdzie na każdym z tych
punktów (skrzyżowanie dróg, leśnych ścieżek, ich rozwidlenie, itp.) wybór odpowiedniego kierunku dalszej
jazdy uzależniony będzie od prawidłowej odpowiedzi na pytanie związane z Wincentym Polem.
Przykład: Jeśli na skrzyżowaniu (punkcie węzłowym) kierunek w lewo oznaczony będzie jako A, jazda na wprost
– B, a prawo: C, to jeśli uczestnik wybierze odpowiedź B, jako według siebie prawidłową na pytanie przypisane
do tego punktu, to pojedzie na wprost.

Szczegółowe zasady wraz z odpowiednimi rysunkami oraz przydatnymi informacjami o Wincentym P. podane
zostaną na starcie Gry. Uczestnicy trasę pokonują indywidualnie. Przydatnym okaże się licznik rowerowy bądź
inne urządzenie do pomiaru odległości. Dla zwycięzców, którzy w najkrótszym czasie przejadą trasę prawidłowo
(odnajdą metę), przewidziane są nagrody.
6. WYŻYWIENIE
Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom wyżywienia. Te należy zapewnić sobie we własnym zakresie.
Na miejscu noclegu i w pobliżu istnieje możliwość skorzystania z usług miejscowej jadłodajni:
Śniadanie – 15 zł
Obiadokolacja – 21 zł
7. ŚWIADCZENIA
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
a) dwa noclegi na łóżku z pościelą
b) kiełbaski na ognisko wieczorne w sobotę, dn. 23 września 2017 r.
c) opiekę przodownika turystyki kolarskiej PTTK na trasie
e) odcisk pieczęci rajdowej
f) metalowy znaczek rajdowy
8. PROGRAM RAJDU
22.09.2017 r. (piątek)
Godz. 14.00 - zbiórka uczestników na parkingu przy Urzędzie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
Powitanie uczestników, wyjazd na trasę: Pruszcz Gdański – Sobieszewo
Godz. 17.00 – przyjazd na miejsce noclegu, zakwaterowanie, posiłek we własnym zakresie
Godz. 19.00 – prelekcja na temat Wyspy Sobieszewskiej
23.09.2017 r., (sobota)
Godz. 10.00 – wyjazd na trasę Rowerowej Gry Terenowej
Wyjazd na wycieczkę rowerową wokół Wyspy Sobieszewskiej
(dla osób, które nie zamierzają brać udziału w Grze)
Wieczorne spotkanie integracyjne
24.10.2016r r. (niedziela)
Godz. 10.00 – wyjazd na trasę rowerową po Wyspie Sobieszewskiej (ok. 27 km)
Opuszczenie bazy do godziny 15
UWAGA: dokładny i aktualny harmonogram przedstawiany będzie przez organizatorów podczas imprezy;
program może ulegać zmianom w zależności od warunków pogodowych.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Rajd odbędzie się bez względu na pogodę
b) uczestnicy Rajdu ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie
c) o przyjęciu na Rajd decyduje kolejność zgłoszeń
d) uczestnicy Rajdu zobowiązani są do udziału w imprezie na sprawnym rowerze wyposażonym zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
e) II Rajd Kaszubsko-Żuławski nie jest imprezą o charakterze komercyjnym i organizowany jest według zasad
„non profit”
f) impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji, a uczestnicy ponoszą jedynie koszty jej organizacji
g) organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki wynikłe ze zdarzeń losowych,
nieostrożności lub lekceważenia przepisów ruchu drogowego oraz innych norm prawnych
h) uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów i stosowania się do poleceń prowadzących i organizatorów Rajdu
i) uczestnicy odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
organizatorów, uczestników imprezy, gestora obiektu, innych instytucji oraz osób trzecich
j) organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w zależności od nieprzewidzianych okoliczności
k) ostateczna interpretacja powyższych uregulowań należy do organizatorów

Do zobaczenia na Rajdzie

