
Zbiórka uczestników rajdu w Lipsku, na placu obok budynku Lipskiego 

Centrum Kultury w dniu 08.06.2018 r. i rejestracja grup w godz.  

9.00 - 9.30 

 

Dla chętnych: 

 

- przejście trasą QUESTU po Lipsku  

- możliwość oznakowania rowerów własnych przez Policję 

   Należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość 

 
 

TRASA RAJDU: 
    

Jedna z tras PRZYGODY na szlakach LGD Krzemienny Krąg – 

fragment Szlaku Żółwia i Dinozaura 

 

 

 

Zbieraj punkty i zdobywaj odznaki turystyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Istnieje możliwość zamówienia i zakupu książeczek wycieczek 

rowerowych i zdobywania odznak turystycznych 
 

 

     R E G U L A M I N 
                                    

                                  Gwiaździstego Rajdu Rowerowego 

                                       NA SZLAKACH PRZYGODY 

                                        08.06.2018 r. 
 

„LIPSKO – gmina przyjazna rowerzystom” 
 

pod patronatem Starosty Lipskiego oraz Burmistrza MiG Lipsko 

 

Organizator:    

 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE 

   Oddział w Lipsku 
 

przy współpracy: 

 Samorządu Województwa Mazowieckiego 

 Samorządów Powiatu oraz Miasta i Gminy Lipsko  

 Komendy Powiatowej Policji w Lipsku 

 Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle” 

 Hufca ZHP im. Bohaterów Chotczy w Lipsku 

 LGD „Krzemienny Krąg” 

 „Pazerni na sport”  Lipsko 

 

 



I. CELE RAJDU 
 

1. Poznanie walorów krajoznawczych naszej „małej Ojczyzny” – powiatu 

lipskiego oraz LGD Krzemienny Krąg 

2. Integracja środowisk: dziecięco - młodzieżowych, osób dorosłych w tym 

przedstawicieli samorządów lokalnych i działaczy turystycznych 

3. Popularyzacja turystyki rowerowej (kolarskiej), 

4. Popularyzacja i promocja szlaków, tras i atrakcji turystycznych regionu. 

 
II.     TERMIN I MIEJSCE RAJDU 
 

1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniu 08.06.2018 r. na wyznaczonej 

trasie rajdowej  

2. Miejscem spotkania i rejestracji grup rajdowych jest plac obok Lipskiego 

Centrum Kultury ul. Rynek 2 (w godz. od 9.00 – do 9.30) 

3. Zakończenie rajdu planowane jest w Lipsku ok. godz.13.30. 

 

III.    UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 
 

1. W rajdzie uczestniczą wszyscy chętni (grupy i osoby indywidualne)                 

po uprzednim zgłoszeniu u organizatorów. 
 

2. Każdemu patrolowi (zgłoszenia grupowe) towarzyszy pełnoletni opiekun 
 

3. Zgłoszenia patroli rajdowych dokonuje się pisemnie do dnia 04.06.2018 r.  

    (ze względów organizacyjnych) pod adresem: 
 

Polskie Towarzystwo  Turystyczno – Krajoznawcze   

27-300 Lipsko ul. Rynek 16   

tel: (48) 3807082; kom. 0 600249179 lub e-mail: pttklipsko@wp.pl   
 

4. Uczestnicy powinni posiadać: ubiór i ekwipunek turystyczny dostosowany       

do warunków atmosferycznych i programu rajdu, własny rower oraz elementy 

odblaskowe i ubiór zapewniający bezpieczeństwo na trasie rajdowej. 
 

5. Każdy patrol powinien posiadać ubezpieczenie uczestników rajdu od NNW  

    (w przypadku grup szkolnych prosimy o zaświadczenie, że młodzież    

     uczestnicząca w rajdzie posiada polisę zawartą z ubezpieczycielem).  

Członkowie PTTK z opłaconą aktualną składką posiadają ubezpieczenie 

NNW ważne na terenie całego świata. 

     

 

 

 

 

 

 

 

     IV. UCZESTNICY OTRZYMUJĄ: 
 

1. Posiłek na zakończenie rajdu 

2. Nagrody w konkursach  

3. Możliwość wykazania się wiedzą turystyczną o regionie 

4. Zaliczenie punktów do Kolarskiej Odznaki Turystycznej  

    (potwierdzenie udziału na trasach w książeczkach KOT) 

5. Poszerzenie wiadomości na temat środowiska 

        

 

VI.  KOMENDA RAJDU: 
 

     1. Krzysztof Furmanek                         - komendant rajdu 

2. Katarzyna Furmanek                        - z-ca komendanta ds. organizacyjnych 

3. Marek Łata                                       - informacje o regionie 

4. Zbigniew Białek                               - przodownik kolarski - pilot trasy 

5. Małgorzata Senderowska                 - II pilot trasy  

6. Ewa Nipocka – Szewczyk                - rejestracja grup 

 

 

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

1. Wszyscy uczestnicy rajdu mają obowiązek przestrzegania niniejszego  

    regulaminu, przepisów o ochronie przyrody oraz przepisów ruchu drogowego. 

2. Za zdrowie i życie uczestników podczas rajdu odpowiadają opiekunowie 

patroli 

3. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestników rajdu 

4. Wszelkich informacji dotyczących rajdu udziela:  

PTTK O/Lipsko ul. Rynek 16 lub pod numerami telefonów: (48) 3807082; 

kom. 0600249179; 604052385 ewentualnie e-mail pttklipsko@wp.pl   

 

 

 

Patronat medialny:  

- Twoje Radio Lipsko 

                                                 - kwartalnik „Życie Powiśla” 

- Echo Dnia 
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