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§1 

Zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniu 
 
1. Regulamin dotyczy organizacji kulturalno-rekreacyjnego wydarzenia stanowiącego 

wycieczkę rowerową na trasie Kurzeszyn – Przewodowice – Raducz – Esterka – Jeruzal – 
Doleck – Trzcianna – Nowy Kawęczyn – Stara Rawa – Nowy Dwór – Wołucza - Kurzeszyn 
w dniu 2 października 2022 r.  W przypadku wystąpienia obiektywnych niekorzystnych 
okoliczności lub przeszkód (np. warunki atmosferyczne, sytuacja epidemiologiczna) 
termin organizacji wydarzenia może ulec zmianie. Organizatorzy zastrzegają sobie 
również możliwość odwołania wydarzenia lub jego przerwania w dowolnym momencie.  
 

2. Organizatorem wydarzenia jest Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie z siedzibą 
Matyldów 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka, reprezentowany przez dyrektora instytucji 
Łukasza Glimasińskiego.  

 
3. Partnerami wydarzenia są: 

a) Województwo Łódzkie z siedzibą al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, reprezentowane 
przez Zarząd Województwa Łódzkiego, 

b) Gmina Rawa Mazowiecka z siedzibą al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa 
Mazowiecka, reprezentowana przez wójta gminy Michała Michalika. 

 
4. Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Honorowym Wójt Gminy Rawa Mazowiecka 

Michała Michalika.  
 

5. Celem organizacji wydarzenia jest: 
a) promocja aktywnego i zdrowego trybu spędzania czasu, 
b) międzypokoleniowa integracja mieszkańców gminy, 
c) promocja Gminy Rawa Mazowiecka oraz jej walorów turystycznych i kulturalnych, 

 
6. Uczestnikami wydarzenia mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie pozostające 

pod opieką pełnoletnich opiekunów/rodziców będących uczestnikami wycieczki 
rowerowej.  
 

7. Udział w wycieczce jest bezpłatny i wymaga uprzedniego zgłoszenia dokonanego do dnia 
29 września 2022 r. pod nr tel. 609 629 359.  

 
8. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje 

każdego uczestnika do przestrzegania jego zapisów.    
 
9. Obowiązkiem uczestników wydarzenia jest przedstawienie (złożenie) w dniu organizacji 

przejazdu pisemnego oświadczenia o aktualnym stanie zdrowia oraz braku przeciwskazań 
uczestnictwa w wycieczce. 
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10. Ilość miejsc jest ograniczona. Maksymalna liczba uczestników wydarzenia to  80 osób. 
 

11. Trasa przejazdu będzie liczyć ok. 38 km. Start wycieczki zaplanowany jest przy budynku 
OSP w Kurzeszynie, Kurzeszyn 24A, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 2 października 
2022 r. o godz. 11.00. Meta przejazdu zaplanowana w tymże miejscu  ok. godz. 14.30. 
Charakter (trudność) trasy – łatwa / umiarkowana - różnica poziomów 36 m, głównie 
płaska z drogami utwardzonymi, nawierzchnia nieutwardzona na odcinku Julianów 
Raducki - Raducz. Zaplanowany przebieg trasy: Kurzeszyn – Przewodowice – Raducz – 
Esterka – Jeruzal – Doleck – Trzcianna – Nowy Kawęczyn – Stara Rawa – Nowy Dwór – 
Wołucza - Kurzeszyn. Szczegółową trasę przejazdu prezentuje załącznik regulaminu.  Trasa 
wycieczki może ulec skróceniu, a decyzję podejmuje organizator.  

 
§2 

Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas wydarzenia 
 

1. Organizatorzy wydarzenia są zobowiązani do zapewnienia ratownika medycznego 
obecnego na całej trasie przejazdu oraz auta zabezpieczenia logistycznego. 
 

2. Organizatorzy wycieczki nie zapewniają uczestnikom: 
1) ubezpieczenia NNW, 
2) rowerów, akcesoriów rowerowych, narzędzi i sprzętu do naprawy rowerów. 

 
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w wycieczce może wiązać się z wysiłkiem 

fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie, możliwość odniesienia obrażeń 
ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. 

 
4. Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się 

z uczestnictwem w wycieczce i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 
 

5. W trakcie wycieczki zabronione jest: 
 

1) spożywanie alkoholu; 
2) użytkowanie telefonów i innych sprzętów elektronicznych utrudniających jazdę 

rowerem. 
 

6. Uczestnicy pokonują trasę rajdu własnymi rowerami. Każdy uczestnik powinien 
dysponować sprawnym technicznie i przepisowo wyposażonym rowerem 
umożliwiającym poruszanie się po drogach publicznych. 
 

7. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do jazdy w kolumnach liczących maksymalnie 
15 rowerów. Poszczególne kolumny powinny poruszać się w odległości min. 200 m od 
siebie. Każdy z uczestników przejazdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
o ruchu drogowym.  

 
8. Wskazane jest posiadanie kasku oraz okularów przeciwsłonecznych i kamizelki 

odblaskowej. 
 

9. Zakończenie uczestnictwa w wydarzeniu przed planowanym przy budynku OSP 
w Kurzeszynie finałem wycieczki  wymaga zgłoszenia u organizatorów. 
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§3 
Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia 

 
1. Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do zaleceń przedstawicieli organizatorów 

wydarzenia, realizatorów przedsięwzięcia jak i służb porządkowych w zakresie właściwego 
zachowania się w trakcie jazdy jak i na postojach, a także przestrzegania przepisów BHP, 
zasad sanitarnych oraz całości niniejszego regulaminu. 
 

2. Przedstawiciele organizatorów wydarzenia oraz służb porządkowych mają prawo do 
wykluczenia uczestnika z wydarzenia w przypadku nie stosowania się do zapisów 
niniejszego regulaminu, a w szczególności również poleceń, utrudniania 
organizacji/realizacji wyjazdu oraz braku reakcji na upomnienia. 

 
 

 
§4 

Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie wycieczki. 
 

2. Udział w wycieczce stanowi zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach 
związanych z promocją wydarzenia poprzez publikację zdjęć i filmów na stronach 
internetowych oraz profilach portali społecznościowych organizatorów i innych nośników 
oraz polach promocyjnych (plakaty, foldery, broszury).  
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Załącznik  
regulaminu wycieczki rowerowej 

„TO NAS KRĘCI” Edycja 2022 
 

TRASA WYCIECZKI ROWEROWEJ 
„TO NAS KRĘCI”  

Edycja 2022 
/ok. 38 km / 

02.10.2022 r. 
 

START i META 
OSP Kurzeszyn, Kurzeszyn 24A, 96-200 Rawa Mazowiecka 

 
KOLEJNOŚĆ PRZEJAZDU 

Kurzeszyn – Przewodowice – Raducz – Esterka – Jeruzal – Doleck – Trzcianna - 
– Nowy Kawęczyn – Stara Rawa – Nowy Dwór – Wołucza - Kurzeszyn 

 
 

 
 
 
 

START/META 
Nowy Kurzeszyn 

24A 


