
REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 
„Marsz Gwiaździsty” 

 
1) Cel rajdu 

a) Poprawa jakości życia na wsi. 
b) Poprawa oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, (jakość zamieszkania). 
c) Rozwój turystyki, szczególnie weekendowej. 
d) Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 
e) Integracja mieszkańców gminy Baboszewo oraz powiatu płońskiego 
f) Rozwój działalności gospodarczej i poprawa jakości życia poprzez pomoc mieszkańcom powiatu w zwiększeniu ich dochodów. 

2) Organizator 
Organizatorem Rajdu Rowerowego „Marsz Gwiaździsty” jest Urząd Gminy Baboszewo przy współpracy Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz 
Stowarzyszenia Sportowo–Ekologiczno–Turystycznego „SET” w Baboszewie 
a) Kierownictwo rajdu: Wiesław Kupniewski Prezes Stowarzyszenia SET 
b) Służby porządkowe: 

i) Monika Ciska Wiceprezes sekcji sportowej Stowarzyszenia SET 
ii) Magdalena Baranowska Wiceprezes sekcji ekologicznej Stowarzyszenia SET 
iii) Beata Męczyńska Wiceprezes sekcji turystycznej Stowarzyszenia SET 
iv) Katarzyna Gierkowska Sekretarz Stowarzyszenia SET 
v) Agnieszka Skręciak Skarbnik Stowarzyszenia SET 

3) Termin rajdu 
Rajd odbędzie się 4 czerwca 2016 roku (sobota) godz. 10.3o 

4) Trasa i przebieg rajdu 
a) Długość trasy wynosi około 34 kilometrów. Przebiega przez miejscowości: Baboszewo, Cieszkowo Stare, Rzewin, Polesie, Dziektarzewo, 

Luszewo, Strzeszewo, Płaciszewo, Malużyn, Sadek, Kępa, Smardzewo, Słoszewo, Milewo 
b) Przebieg trasy (Podane godziny są przybliżone i mogą ulec zmianie) 

1) 10.3O – 10.45 Zbiórka uczestników rajdu na parkingu Urzędu Gminy w Baboszewie przy ulicy Warszawskiej. Rozdanie 
każdemu z uczestników identyfikatorów rajdu w postaci kamizelek odblaskowych. Sprawdzenie przez służby porządkowe pod 
względem dobrego oznaczenia imieniem i nazwiskiem każdego roweru. 

2) 10.45  Po odprawie jedziemy w kierunku Dziektarzewa – teren przy rzece Wkrze, przy byłym ośrodku rekreacyjnym 
3) 11.4o  Dziektarzewo - dojazd na miejsce, 30 minutowy odpoczynek z poczęstunkiem. 
4) 12.oo  Wyjazd w kierunku miejscowości Kępa 
5) 12.3o  Kępa - dojazd na miejsce, 40 minutowy odpoczynek z poczęstunkiem. 
6) 13.15  Wyjazd w kierunku Świetlicy w Słoszewie 
7) 13.45  Słoszewo - dojazd na miejsce. 40 minutowy odpoczynek. 
8) 14.3o  Wyjazd w kierunku Milewa 
9) 15.oo  Milewo – dojazd na miejsce – koniec rajdu. 
10) 15.oo – 16.oo  Piknik lotniczy. Czas wolny. Poczęstunek. 
11) 16.oo  Wręczenie medali uczestnikom rajdu 
12) 17.oo – 17.3o Wyjazd autokarem do Baboszewa 

5) Organizacja rajdu 
a) Organizator zapewnia uczestnikom rajdu: 

i)  wodę mineralną oraz trzy posiłki w postaci:  
(1) słodka bułka + jogurt pitny (Dziektarzewo) 
(2) zupa + bułka (Kępa) 
(3) karkówka i kiełbasa z grilla (Milewo) 

ii) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zgodnie z przepisami przedstawionymi przez ubezpieczyciela. 
iii) Zabezpieczenie w postaci samochodu technicznego, wyposażonego w apteczkę, środki opatrunkowe oraz sprzęt gaśniczy. Samochód 

będzie towarzyszył grupie podczas trasy rajdu. 
iv) Zabezpieczenie i odwóz wszystkich rowerów samochodem technicznym do magazynu Urzędu Gminy mieszczącego się przy ul. 

Warszawskiej 
v) Odwóz uczestników w godzinach 17.oo – 18.oo autokarem do Baboszewa, gdzie każdy uczestnik odbiera swój rower. 

b) Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 

c) Nad bezpieczeństwem ruchu uczestników rajdu czuwają służby porządkowe. 

d) Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi (służbie porządkowej), który w zależności od potrzeb, albo udziela 

pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną. 

e) Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu. 

f) Grupę zamyka samochód techniczny. 

g) W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, uczestnik informuje organizatora (służbę porządkową) o 

tym fakcie i jest zabierany włącznie z rowerem przez samochód techniczny. 

6) Obowiązki uczestników rajdu 

a) Przestrzeganie regulaminu rajdu. 

b) Oznakowanie swojego roweru z widocznym imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu właściciela. 

c) Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób dostosowany do warunków atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu 

kasku ochronnego. 

d) Zalecane jest, aby uczestnicy rajdu zaopatrzyli się w maty bądź koce, które będą potrzebne w trakcie planowanych postojów i posiłków. 

e) Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu, poleceń wydawanych przez służby porządkowe. 

f) Stosowanie się do zakazów: 

i) spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 

ii) używania otwartego ognia, 

iii) poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych, 

iv) posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów, 



v) wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy. 

g) Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy. 

h) Uczestnik zobowiązuje się do nie zaśmiecania trasy rajdu i dbania o środowisko naturalne. 

i) Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 

j) Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 8 

k) Posiadanie sprawnego technicznie roweru. 

l) Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach 

promocyjnych organizatorów. 

m) Uczestnik zobowiązuje się również do noszenia w sposób widoczny, przez cały czas trwania rajdu, identyfikatora przekazanego na starcie 

rajdu. 

7) Warunki uczestnictwa 

a) Rajd ma charakter otwarty bez ograniczonej liczby uczestników.  

b) Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. 

c) W rajdzie biorą udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania. 

d) W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanej przez organizatora karcie. 

e) Zgłoszenia przyjmowane będą do 2 czerwca 2016 roku w Urzędzie Gminy Baboszewo w pokoju numer 21 lub 30 w godzinach 7.30 – 15.30 

oraz w sekretariacie Hali Sportowo – Widowiskowej w Baboszewie w godzinach 16.00 – 21.00. 

f) Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie 

zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu. 

g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

h) Organizator ma prawo do zarekwirowania roweru uczestnikowi, który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników rajdu, którzy nie stosują się do Regulaminu Rajdu. 

8) Zasady poruszania się na trasie rajdu 

a) Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

b) Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie. 

c) Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch 

prawostronny. 

d) Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami, co najmniej 2 m, a przy zjazdach - 5 m. 

e) Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach. 

f) Odległość między kolumnami musi wynosić, co najmniej 200m. 

g) Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez 

trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów. 

h) Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio 

wcześniej zasygnalizowany. 

i) Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie. 

j) Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w 

sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu. 

k) Podczas postoju nie należy tarasować drogi. 

9) Postanowienia końcowe 

a) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownika rajdu. 

b) Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

c) Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać odwołany lub skrócony. 

d) Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada. 

e) Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniowa akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

f) Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu rajdu i jego stosowania. 

g) Uczestnicy niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych. 

h) Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu lub przewodnika grupy wykluczona z dalszego 

uczestnictwa w rajdzie. 

i) Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście. 

j) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu. 

k) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu. 

l) W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. 

Telefon kontaktowy: Monika Ciska 662 350 771 

Organizator zwraca się z prośbą do każdego uczestnika rajdu o doposażenie swojego roweru w przedmiot wydający odgłos. Mogą to być zwykłe 

dzwonki rowerowe, ale również trąbki itp. Zwracając się do Państwa z tą prośbą, mamy na celu promowanie naszego rajdu podczas jego trwania jak 

również na zakończenie – w trakcie wjazdu na metę. Organizowane rajdy rowerowe w latach poprzednich wykazały, że uczestnicy z Baboszewa 

uznawani byli za najlepiej zgraną ekipę. Jesteśmy przekonani, że używanie sygnałów dźwiękowych zostanie odebrane pozytywnie i wpłynie na 

popularność naszych rajdów, a tym samym w przyszłości będziemy mogli cieszyć się z jeszcze większej liczby uczestników.  

Z góry serdecznie dziękujemy! 


