
GMINNA KOMISJA PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH ORAZ  REFERAT SPORTU, 

PROMOCJI, REKREACJI I TURYSTYKI  URZĘDU GMINY I MIASTA 

JASTROWIE 

ZAPRASZAJĄ NA 

 VI RAJD  ROWEROWY        

      „Po Zdrowie”          
 

1. Termin i miejsce 

26 sierpnia 2017 roku (sobota )  Nadarzyce 

2. Uczestnicy. 

     Drużyny i turyści indywidualni, którzy zgłoszą swój udział  w rajdzie  do 

Referatu SPRiT Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu, ul. Kilińszczaków 

18 a ( Hala Widowiskowo Sportowa) 

3. Cele rajdu  

• popularyzacja turystyki rowerowej  

• kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku, 

• poznawanie piękna ziemi jastrowskiej oraz  okolic  Nadarzyc 

• integrowanie środowiska turystycznego, promocja trzeźwości  

4. Zasady uczestnictwa w rajdzie: 

     Wypełnienie karty zgłoszeniowej (dostępnej na stronie internetowej GiM 

Jastrowie oraz  w ref. SPRiT – Hala Sportowa ul. Kilińszczaków 18a) 

oraz zarejestrowanie jej osobiście w Referacie  SPRiT  ( od pon. do pt. 

w godz.07: 00 -15:00)  



Termin zgłoszeń upływa 21  sierpnia 2017 r. O uczestnictwie w rajdzie 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Pozostałe wymagania: 

• umiejętność jazdy rowerem  

• w rajdzie biorą udział osoby dorosłe, nieletni za zgodą rodziców i pod 

opieką osoby dorosłej, która za nie odpowiada (ponosi odpowiedzialność) 

6. Świadczenia gwarantowane  

• posiłek 

• ubezpieczenie, 

• opieka medyczna   

• zapewniamy przewóz  rowerów na miejsce  startu  rajdu tj do Nadarzyc, a 

po zakończeniu rajdu do Jastrowia 

• niezapomniane przeżycia, 

7. Program rajdu: 

• zbiórka o  godz. 8:45 na parkingu przy placu Jana Pawła II w Jastrowiu 

przejazd  uczestników autokarem do  Nadarzyc i transport  rowerów 

• 10:00  start  rajdu z pod  CPL 21 ( jednostka wojskowa)– trasa rowerowa  

wokół Nadarzyc 

• posiłek, wspólne ognisko 

• zakończenie rajdu ok. godz. 15:00 

• powrót autokarem do Jastrowia i transport   rowerów  

• organizatorzy   posiadają  rowery do bezpłatnego wynajmu. 

8. Postanowienia końcowe. 

• uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu, 

• rajd odbędzie się bez względu na pogodę, 

• obowiązuje bezwzględny zakaz spożywanie napojów alkoholowych, 

• organizator rajdu nie odpowiada za szkody spowodowane przez 

uczestników rajdu    

• ochrona środowiska obowiązkiem każdego turysty !!! 

• każdy uczestnik Rajdu  wyraża zgodę na publikacje swojego wizerunku  

w działaniach informacyjno- promocyjnych prowadzonych przez Gminę   

i Miasto Jastrowie. Zgoda ta obejmuje nieodpłatne wykorzystywanie,      

utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć,  za pośrednictwem   

mediów elektronicznych i drukowanych, w celu zgodnym z prowadzoną   

przez Gminę i Miasto Jastrowie  działalnością. 



• interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

• kontakt pod Tel.  602238493 

                                                                               ZAPRASZAMY 


