Dobrzyń nad Wisłą, dn. 7.06.2022r.

ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą wraz ze
współorganizatorami
serdecznie zaprasza do udziału w XIX Dobrzyńskim Rajdzie
Rowerowym , który odbędzie się 2-3 lipca 2022 r. Koszt udziału w rajdzie wynosi 110,00
złotych. Decyduje kolejność zgłoszeń.

REGULAMIN
XIX Dobrzyńskiego Rajdu Rowerowego
w dniach 2-3.07.2022 r.
1. Cel rajdu
• popularyzacja turystyki rowerowej
• poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Dobrzyńskiej .
• czynny wypoczynek podczas rywalizacji w zawodach sportowo-rekreacyjnych.
2. Organizator
• Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
3. Współorganizatorzy
• Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
• Dobrzyńskiego Towarzystwa Rozwoju
• Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki
przy udziale gmin
• Miasta Rypin
• Miasta i Gminy Górzno
• Gminy Rypin , Świedziebnia i Rogowo
Termin i trasa rajdu
• 2-3.07.2022r
Rogowo – Pręczki – Rypin – Sadłowo – Świedziebnia – Księte – Górzno

Program:
2.07.2022r. (sobota)
630 – zbiórka przed DDK „Żak” w Dobrzyniu nad Wisłą
700 – wyjazd
735 – wyjazd Lipno (parking obok Lidl)
830 Przygotowanie do rajdu Rogowo ,Urząd Gminy
930 Start Rajdu
1030 Rypin– Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
1230 Sadłowo
1430 Świedziebnia
1600 Księte
1730 Górzno
1830 Obiadokolacja
1930 Konkursy
2030 Spotkanie wieczorne
2300 Cisza nocna
3.07.2022r. (niedziela)
800 Śniadanie
900 Wyjazd z Górzna
1020 Lipno
1120 Dobrzyń nad Wisłą
5. Miejsca noclegowe (warunki turystyczne):
Agroturystyka I w Górznie
Agroturystyka II w Górznie
Internat Katolickiego LO w Górznie
6. Uczestnictwo
• Uczestnikiem rajdu może być osoba, która: wypełniła i złożyła kartę uczestnika oraz
wpłaciła wpisowe 110,00 zł.
• Decyduje kolejność zgłoszeń
• Dzieci i młodzież uczestniczą w wycieczce pod opieką pełnoletnich opiekunów.
• Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego oraz ich
przestrzeganie
• Każdy uczestnik rajdu powinien zapoznać się z jej trasą oraz miejscami postoju.
• Powinien być zaopatrzony w nakrycie głowy, kurtkę przeciwdeszczową oraz
kamizelkę odblaskową. Zaleca się posiadanie kasku ochronnego.
• Uczestnicy rajdu podzieleni są na grupy, które prowadzą wyznaczeni przewodnicy

7. Świadczenie
• Organizator rajdu zapewnia: ubezpieczenie, nocleg, obiadokolację i śniadanie posiłki
podczas jazdy, podstawową opiekę medyczną, zabezpieczenie techniczne na trasie
rajdu , transport, nagrody ,dyplomy za udział w konkursach rajdowych.
8. Konkurencje rajdowe:
•
•
•

konkurs wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej oraz przepisów ruchu drogowego
slalom rowerowy
rzut lotką

9. Postanowienia końcowe: Organizatorzy rajdu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za
szkody i wypadki z winy uczestników rajdu w trakcie jego trwania ; organizator pokrywa
koszty ubezpieczenia. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 24.06.2022r. (decyduje kolejność zgłoszeń) na adres:
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
ul. Szkolna 2,
87-610 Dobrzyń nad Wisłą
Tel. 664733137
mail: biuro.sgzd@gmail.com

