Rajd rowerowy na Partyzanckim Szlaku jest realizowany w ramach zadania pt. „Chłopcy od Sama
– niezwykły oddział partyzancki AK” przez Stowarzyszenie Historia Koluszek w ramach konkursu
ofert Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadań publicznych w formie wsparcia
w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Wdzięczni Bohaterom –
Żołnierzom Armii Krajowej”.
REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

1. Organizator rajdu: Stowarzyszenie Historia Koluszek, ul. Wierzbowa 15, 95-040 Koluszki
NIP: 7282800174 Regon: 101846233 KRS: 0000525321.
2. Cel rajdu: Rajd ma na celu przywrócenie pamięci i uczczenie bohaterskich czynów Oddziału
Partyzanckiego Armii Krajowej por. Romualda Ziółkowskiego ps. „Sam” (I Oddziału
Partyzanckiego 29 pułku Strzelców Kaniowskich AK). Oddział został sformowany w lipcu
1944 r. pod Koluszkami z członków Kedywu Obwodu Brzeziny – Koluszki AK oraz później
dołączających ochotników. Oddział wsławił się wieloma spektakularnymi akcjami bojowymi
(rozbicie obozu pracy – uwolniono 400 Polaków, atak na magazyn broni Ostbahn,
udaremnienie łapanki w Wierzchach i wiele pomniejszych akcji), przy czym odnotowując
niewielkie straty przetrwał do wkroczenia sowietów w styczniu 1945 r.
3. TERMIN I MIEJSCE RAJDU: 21.08.2022 r. od godz. 9:00
• START – Szkoła Podstawowa w Różycy (ul. Piotrkowska 11, 95-040 Różyca),
w grupach 10 – 15 osobowych w ustalonych odstępach czasowych ustalonych przez
organizatora (o godzinach startu oraz podziale uczestników na grupy, organizator
zobowiązuje się poinformować uczestników odpowiednio wcześniej – przed
rajdem).
• META – Szkoła Podstawowa w Różycy (ul. Piotrkowska 11, 95-040 Różyca).
4. Organizacja rajdu (zasady ogólne)
• Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników w ilości do 200 osób.
• O udziale w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.
• Aby wziąć udział w rajdzie należy przesłać na adres email rajd@historiakoluszek.pl
w terminie do 18.08.2022 r. formularz zgłoszeniowy oraz zgodę opiekuna prawnego
w przypadku osób niepełnoletnich (dostępne na: www.historiakoluszek.pl)
• Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu przyjmowania zgłoszeń od
uczestników w przypadku zapełnienia całej listy startowej, o czym poinformuje na swojej
stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (Facebook).
• Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
• Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników.
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Przypadki konieczności pomocy medycznej należy zgłaszać organizatorowi. Numer
telefonu zostanie podany w dniu startu.
Na trasie rajdu będą uruchomione punkty kontrolne, w których uczestnicy będą mogli
odpocząć; w tych miejscach organizator zapewnia uczestnikom wodę.
Uczestnik może wybrać jedną z trzech tras, którą będzie w stanie pokonać (do wyboru
są pętle: długa – około 75 km, średnia – około 45 km, krótka – około 25 km.
O swoim wyborze musi poinformować organizatora zaznaczając swój wybór na karcie
uczestnictwa. Trasy prowadzone są po drogach o różnej jakości nawierzchni.
(dotyczy osób niepełnoletnich do 18 roku życia) W związku z dopuszczeniem do
uczestnictwa w rajdzie osób niepełnoletnich prawny opiekun uczestnika jest zobowiązany
do podpisania odpowiedniego formularza (zgody prawnego opiekuna), który musi być
złożony wraz formularzem uczestnika. Nie ma możliwości składania wyżej wymienionych
formularzy w dwóch różnych terminach.
(dotyczy osób niepełnoletnich do 18 roku życia) Uczestnik niepełnoletni musi być
podczas całej trasy rajdu pod opieką rodzica lub osoby pełnoletniej wskazanej
w formularzu zgłoszeniowym, która bierze za niego pełną odpowiedzialność podczas
trwania całej imprezy. Osoba niepełnoletnia, która stawi się na punkcie startowym bez
opiekuna zostanie niedopuszczona do udziału w imprezie.
W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji pod adresem e-mail:
rajd@historiakoluszek.pl

5. Warunki uczestnictwa
• Każdy uczestnik rajdu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i zaakceptować
jego postanowienia. Złożenie karty zgłoszeniowej jest potwierdzeniem zapoznania się
i zrozumienia regulaminu rajdu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej
organizatora www.historiakoluszek.pl
• Uczestnik jest zobowiązany odpowiednio uzupełnioną kartę zgłoszeniową przesłać na
wskazany w pkt. 4. regulaminu adresu email w terminie wskazanym również w pkt 4.
regulaminu.
• Uczestnik jest zobowiązany do posiadania podczas imprezy dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące poruszania się po drogach
publicznych.
• Każdy uczestnik zobowiązuje się do punktualnego przybycia na start rajdu.
• Zabrania się uczestnikom możliwości wyboru miejsca startu oraz mety trasy. Osoby, które
będą musiały zrezygnować w trakcie z ukończenia rajdu zobowiązane są do
powiadomienia organizatora o tym fakcie telefonicznie lub bezpośrednio. Numer telefonu
zostanie podany w dniu startu.
• Każdy uczestnik dojeżdża na start rajdu i odjeżdża z mety rajdu we własnym
zakresie i na własną odpowiedzialność, poruszając się po drogach z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie obowiązują rowerzystów.
• Uczestnik rajdu powinien być ubrany w sposób odpowiedni do panujących w danym dniu
warunków atmosferycznych. Organizator zaleca posiadanie kasku ochronnego na głowę,
kamizelki odblaskowej oraz plecaka na prowiant i wodę.
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Uczestnik rajdu musi posiadać sprawny technicznie rower, wyposażony
w hamulce, dzwonek i niezbędne oświetlenie (zgodnie z obowiązującymi
przepisami Prawa o Ruchu Drogowym).
• Organizator zaleca posiadanie pompki, dętki oraz odpowiednich kluczy
przystosowanych do roweru uczestnika.
• Osoby niepełnoletnie muszą wraz z formularzem zgłoszeniowym dostarczyć pisemną
zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych do udziału w rajdzie (formularz zgody
opiekuna prawnego).
• Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką
rodzica bądź opiekuna, który bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich
bezpieczeństwo.
• Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu, również staje
się uczestnikiem rajdu, tym samym zobowiązuje się do wypełnienia karty zgłoszeniowej
i przestrzegania niniejszego regulaminu.
• Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.
• Zabrania się uczestnictwa w rajdzie po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających
oraz zabrania się spożywania ich w trakcie rajdu. W przypadku stwierdzenia w/w faktów
uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników rajdu.
• W związku z otrzymaniem przez organizatora dofinansowania na organizację rajdu
z Ministerstwa Obrony Narodowej, przez co uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne
– osoba, która nie stawi się na starcie bez uprzedniej rezygnacji może zostać
obciążona częścią kosztów organizacji.
6. Odpowiedzialność i obowiązki organizatora:
• Każdy uczestnik otrzyma wodę, baton, identyfikator uczestnika, mapę, ciepły posiłek na
zakończenie imprezy oraz zostanie ubezpieczony (OC i NNW).
• Osoby uczestniczące w rajdzie biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia
fizycznego i psychicznego (emocjonalnego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników.
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
• Organizator nie odpowiada za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych
przepisów prawa przez uczestników rajdu.
• Organizator zapewnia zabezpieczenie mobilnej pomocy medycznej podczas rajdu.
7. Zasady zachowania uczestników rajdu:
• Poruszamy się zgodnie z zasadami ruchu drogowego, po prawej stronie jezdni,
w odległości 30-50 cm od krawędzi drogi.
• Jadąc w kolumnie należy zachować bezpieczną odległość między rowerami.
• Liczba rowerów jadących w jednej grupie nie może przekraczać 15.
• Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 200 m odległości pomiędzy
poszczególnymi grupami kolumny.
• Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy
kontrolować prędkość przez płynne hamowanie.
• Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk, zdejmować stóp z pedałów.
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Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
Na postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią,
na parkingu, łące lub polanie.
Na całej trasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia oraz śmiecenia.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas
pokonywania trasy i stosowania się do wszelkich zaleceń osób nadzorujących.
Uczestnicy muszą przestrzegać zasad ochrony przyrody, poszanowania cudzej
własności, kultury turystycznej i udzielania wzajemnej pomocy.
Warunki poruszania się po trasie rajdu zostaną szczegółowo omówione przed startem.

8. Przetwarzanie i gromadzenie danych.
• Administratorem danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie Historia
Koluszek.
• Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie
Historia Koluszek oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU S.A.)
w celach rejestracji uczestników, ubezpieczenia ich oraz prawnie uzasadnionych
interesów (w tym marketingowych np. publikacji artykułów prasowych, internetowych,
audycji radiowych, filmach wideo itp.). Ponadto gromadzenie i przetwarzanie danych
uzasadnione jest sprawnym przeprowadzeniem rajdu, w tym także zapewnienia
bezpieczeństwa uczestników akcji.
• Dane uczestników przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich
przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub
ograniczenia.
• Uczestnik prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
lub ich przenoszenia.
• W każdym momencie uczestnik może odwołać zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, a także zażądać, by wszystkie dane zostały usunięte. Cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych można dokonać kontaktując się z administratorem danych
poprzez wiadomość mailową na adres rajd@historiakoluszek.pl.
• Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy
uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
• Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO).
9. Postanowienia końcowe
• Udział w rajdzie jest dobrowolny.
• Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni
na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz opiekunów podczas
trwania rajdu.
• Wszyscy uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w mediach
oraz materiałach promocyjnych organizatora.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora rajdu.
• W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość
regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
• Osoba niestosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez organizatora
rajdu wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.
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Nasza impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, dlatego
zwracamy uwagę uczestnikom, aby byli przygotowani na wypadek
niesprzyjających warunków na drodze.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym
regulaminie oraz do dokonania korekt wyznaczonej trasy.
ORGANIZATOR
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