
RAJD ROWEROWY „CO GDZIE I U KOGO”  

 

REGULAMIN 

 

Cel  imprezy: 

 Zapoznanie mieszkańców z lokalizacją gospodarstw  rolnych oferujących sprzedaż  

swoich  wyrobów  

 promocja miejsc i obiektów turystycznych oraz interesujących osób i ich pasji. 

 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji 

 Tworzenie i rozszerzanie oferty spędzania czasu wolnego 

Organizatorzy: 

 Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” Dorota Tyszkowska 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli -Halina Krajewska   

Data rajdu 

 29 października 2017- niedziela 

Miejsce  rozpoczęcia  rajdu  

I i II grupa 15 osobowa -  przy Domu Kultury  w Żabiej  Woli ul. Warszawska 27  

Uczestnictwo: 

W imprezie może uczestniczyć każda chętna osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod opieką 

rodzica/opiekuna , która do 24 października 2017r. dokona zgłoszenia telefonicznie/ tel.46 

858 91 51/ lub mailowo/ mail: dorota@ziemaichelmonskiego.pl/. Liczba miejsc -30. 

Program:  

Grupa I i II 

 

Zbiórka uczestników – rejestracja o godz: 10:00-10.10 

Wyjazd dwóch grup o godz: 10:10 I grupa 15 osobowa -dzieci z opiekunami, II grupa 15 

osobowa -osoby dorosłe- godz. 10.15 

Trasa ok 26 km: Żabia Wola – Żelechów –Ojrzanów - Zagroda Ojrzanów–przerwa – 

Ojrzanów- Zaręby – Skuły –Bartoszówka- Grzegorzewice  

 

10.30-10.45 Wizyta u Pana Mieczysława Kowalskiego – Gospodarstwo Pszczelarskie 

Żelechów  

11.00-11.30 zwiedzanie miejsca pochówku  Józefa Chełmońskiego na cmentarzu w 

Żelechowie i kościoła  pw.  Zwiastowania Najświętszej  Marii Panny  z XV wieku. 

11.45-12.15 planowany przyjazd do Zagrody Ojrzanów - bufet kawowy   

12.30-12.45 wizyta  w gospodarstwie Pana Waldemara Leśniaka – Ojrzanów  

13.00-13.10 wizyta w gospodarstwie  Pani Zofii Kapala w Ojrzanowie  

13.15-13.25- wizyta w gospodarstwie Pani Sobol w Zarębach  



13.50- 14.00– zwiedzanie Kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła  z XV wieku  w 

Skułach. 

14.15 - przyjazd do  Grzegorzewic-Gospodarstwo rybne Ekofarm -spożycie gorącego posiłku 

na podstawie wydanych talonów żywieniowych,   

14.30-łamigłówki – „kto  zagadkę zgadnie tego nuda nie dopadnie”  i zabawy terenowe dla 

chętnych – quest.  

15.30 - zakończenie  rajdu. 

 

 

Postanowienia regulaminu: 

 Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad i przepisów prawa o ruchu drogowym, 

ochronie  przyrody i przepisy przeciw pożarowe  na terenach  leśnych  i innych oraz 

poleceń przewodników/opiekunów grup. 

 Osoby niepełnoletnie (nieposiadające uprawnień do samodzielnego poruszania się po 

drogach) mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób dorosłych. 

 Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność- nie są ubezpieczeni 

przez organizatora, mogą ubezpieczyć się  we własnym zakresie.  

 Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną  za poniesione  lub  

spowodowane szkody. 

 Stan techniczny  i wyposażenie rowerów  uczestników  rajdu  winno być  zgodne z 

przepisami. 

 Zgodnie z przepisami  liczba rowerzystów  jadących  w zwartej grupie  nie może  

przekroczyć 15, odległość  jadących kolumn rowerzystów  powinna  wynosić  200 

metrów. 

 Dopuszcza się  wyjątkowo  jazdę  po jezdni kierującego  rowerem  obok  innego  

roweru, jeżeli  nie utrudnia to poruszania się  innym  uczestnikom  ruchu  albo  w inny 

sposób  nie zagraża  bezpieczeństwu  ruchu drogowego.  Odległości  między  

rowerami  powinny  być takie , aby  możliwe by ło  bezpieczne  hamowania : 2-3  

metry , ale  nie więcej niż  5. 

 Każdą grupę prowadzi  wyznaczony  przez organizatorów  kierownik  grypy, on 

dyktuje tempo  jazdy , wybiera  drogę  i nie  można  go wyprzedzać. 

 Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany harmonogramu rajdu. 

 

Dodatkowo zapewniamy: 

 

- kamizeli odblaskowe  

- przewodników/opiekunów grup,   

- podstawową opiekę medyczną- karetka 

- zabezpieczenie na trasie rajdu przez funkcjonariuszy policji  

 

Nie zapewniamy: 

- rowerów i innych akcesoriów rowerowych oraz ubezpieczenia 

 

 

 

 


