
REGULAMIN 

XI Annogórski Rodzinny Rajd Rowerowy 

„Cztery trasy - cztery historie”  

I. Cel rajdu:  

 upowszechnianie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Parku 

Krajobrazowego „Góra św. Anny” i powiatu strzeleckiego 

 poznanie historii regionu 

 integracja międzypokoleniowa  

 propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia 

II. Organizatorzy: 

 Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – organizator wiodący 

 Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji 

 Nadleśnictwo Strzelce Opolskie 

III. Patronat 

 Starosta strzelecki  

 Wójt Jemielnicy  

 Burmistrz Leśnicy 

 Burmistrz Ujazdu 

 Burmistrz Zdzieszowic 

IV. Termin rajdu: 22 września 2018 r. (sobota) 

V. Trasy rajdu: 

Trasa nr I:   

Jemielnica (brama byłego klasztoru Cystersów) - „droga łaziska” - Rozmierka - Strzelce Opolskie 

– Wieża Ischl - Księzy Las- Olszowa –Janków - Czarnocin Granica - Lichynia - Leśnica  

Trasa nr II  

Ujazd (ruiny zamku) - Stary Ujazd  - Zimna Wódka - Klucz - Olszowa - Olszowa „Wapiennik” - 

Olszowa - Czarnocin - Poręba - Leśnica 

Trasa nr III 

Strzelce Opolskie (przy bramie wjazdowej do zamku) - Rożniątów - Kalinów- Wysoka - Góra św. 

Anny - Leśnica  

Trasa nr IV (trasa dla rodzin z małymi dziećmi)  
Zdzieszowice (Stumilowy Lasek) - Źródliska Forelle - Jasiona (kościół) - czerwony szlak Oleszka -

Żyrowa (przedszkole) - droga żyrowska - Leśnica 

VI. Czas trwania rajdu 

Rozpoczęcie: godz. 9.00 start rajdu – w miejscu rozpoczęcia danej trasy – mapa tras w załączeniu. 

Zakończenie: zjazd z tras do godz. 15.00 na spotkanie integracyjne w Leśnicy, w stodole 

biesiadnej w Parku Miejskim. 

 

VII. Warunki uczestnictwa: 
1. Uczestnictwo w Annogórskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym zwanym dalej Rajdem jest 

dobrowolne i bezpłatne. Uczestnik bierze udział w rajdzie wyłącznie na własną 

odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że 

udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym. 

2. W rajdzie mogą wziąć udział: rodziny, osoby dorosłe, dzieci pod opieką osoby upoważnionej 

dorosłej, grupy dzieci szkolnych pod opieką upoważnionego nauczyciela (grupy do 10 osób). 

3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie. 

4. Osoby niepełnoletnie, nie mające ukończonych pełnych 18 lat,  muszą przedstawić pisemną 

zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. Osoby poniżej 18 roku życia 

mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna. 



5. Udział w Rajdzie wymaga wcześniejszego pisemnego zgłoszenia wg. karty zgłoszenia 

zamieszczonej w załączniku. Zgłoszenia należy dostarczyć: 

a) osobiście, do siedziby oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Górze Św. 

Anny przy ul. Leśnickiej 10 

b) mailowo na adres: gsa@zopk.pl  

6. Upoważnienie do udziału w Rajdzie zgłoszone osoby uzyskują dopiero po zgłoszeniu i 

jednoznacznym potwierdzeniu przez Organizatora (słownym w siedzibie lub mailowym w 

mailu zwrotnym w przypadku zgłoszeń wysłanych droga elektroniczną).  

7. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na Rajd decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracji 

można dokonywać do 17 września 2018 r. Organizatorzy mają prawo do wcześniejszego 

zakończenia rejestracji w przypadku osiągniecia odpowiednio wysokiej liczby uczestników. 

8. Wpisanie się na listę uczestników Rajdu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów 

niniejszego regulaminu. 

9. Przed Rajdem należy zadbać o stan techniczny swojego roweru. 

10. Bezwzględnym warunkiem udziału w Rajdzie jest również wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Rajdu oraz 

osobnej zgody na wykorzystanie wizerunku (załączniki: zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych, zgoda na wykorzystanie wizerunku). W przypadku osób niepełnoletnich zgody 

za nich podpisują rodzice lub prawni opiekunowie. 

 

VIII. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do: 

1. Przestrzegania regulaminu Rajdu. 

2. Podporządkowania się decyzjom Organizatorów Rajdu oraz decyzjom i poleceniom 

Koordynujących (osoby wyznaczone przez Organizatorów) poszczególne trasy Rajdu. 

Koordynatorzy stają na czele poszczególnych grup, kontroluje prędkość i kierunek jazdy oraz 

decyduje o miejscu i czasie  postoju. Uczestnicy poruszają się prawą częścią jezdni w 

kierunku przejazdu.  

3. Posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest 

gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 

4. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez nieletnich 

uczestników rajdu. 

5. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego. 

6. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować 

odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m. 

7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować 

szybkość przez hamowanie. 

8. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda 

równoległa i ciągłe zmiany pozycji. 

9. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 

10. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, 

łące lub polanie. 

11. Zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad ruchu drogowego, mając na 

uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań. 

12. Wysłuchania informacji przed wyruszenie o przebiegu trasy z uwzględnieniem miejsc 

niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, o zaplanowanych miejscach bezpiecznego postoju 

na odpoczynek i poznawanie regionu. 

13. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje wykluczenie z Rajdu. 

 

 IX. Informacje dodatkowe: 
1. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą 

zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. 
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2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników 

ani osoby trzecie, nie związane z Rajdem. 

3. Uczestnicy Rajdu nie będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 
4. Każdy uczestnik otrzyma:  

 znaczek rajowy 

 informator o trasie 

 kartę questingową 

 posiłek turystyczny 

5. W trakcie Rajdu zostaną przeprowadzone konkursy o tematyce przyrodniczo-krajobrazowej. 

Każdy zgłoszony do konkursu uczestnik otrzyma upominek, a zwycięzcy nagrody rzeczowe. 

6. Uczestnicy, którzy na mecie rajdu wypełnią prawidłowo karty questingowe z danej trasy  i 

wrzucą do skrzynki nabędą prawo do udziału w losowaniu nagród: 

7. Prawo do dodatkowych nagród nabędą również: 

 najstarszy uczestnik  

 najmłodszy uczestnik 

 najliczniejsza rodzina 

 posiadacz najliczniejszej kolekcji znaczków rajdowych z poprzednich 10-ciu edycji 

 

X. Postanowienia końcowe 
1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

Nocy nietoperzy, a także w celach promujących działalność Organizatora. Więcej 

informacji w załączniku: klauzula informacyjna dla uczestników Rajdu. Przetwarzanie 

danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

3. Organizatorzy nie zapewniają miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu 

planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu. 

5. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w 

czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas 

„Annogórskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego”, ani za szkody wyrządzone przez 

uczestników. 

 

O R G A N I Z A T O R Z Y 

 

 


