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REGULAMIN 
VIII BOROWIACKIEGO RAJDU ROWEROWEGO  

CEKCYN, 19 czerwiec 2021r. 
 

I. Cele rajdu: 

 poznanie walorów turystycznych Borów Tucholskich, powiatu tucholskiego i 
gminy Cekcyn 

 popularyzacja turystyki rowerowej i zdrowego trybu życia 

 integracja społeczności turystycznej i sportowej 

 wymiana doświadczeń przez sympatyków różnych form turystyki rowerowej 
II. Organizator rajdu: Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego „Cisowy Fyrtel” – 

Wysoka (gmina Cekcyn), przy współpracy: 
a. Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej 
b. gminy Cekcyn 

III. Oficjalny Partner Rajdu:  www.wirtualneszlaki.pl  
IV. Termin rajdu: 19 czerwca 2021 r.  
V. Organizacja rajdu: 

1. trasy: 
a. trasa 1 – „Orientujmy się”:  TR 65 – trasa rowerowa na orientację, o długości ok. 65 

km; szczegóły w załączonej „Instrukcji startowej"  
b. trasa 2 – „Orientujmy się”: TP 15 – trasa piesza na orientację, o długości ok. 15 km; 

szczegóły w załączonej „Instrukcji startowej" 
c. trasa 3 – „Rodzinna” (międzypokoleniowa): Cekcyn – Krzywogoniec – Zalesie – 

Nowy Sumin – Cekcyn – ok. 17 km; trasa wiedzie drogami asfaltowymi, o 
niewielkim ruchu samochodowym oraz drogami leśnymi  

d. trasa 4 – „Krajoznawcza” (z przewodnikiem); Cekcyn –Bysław – Klonowo – 
Zamrzenica – Piła – Świt – Szumiąca – Knieja - Cekcyn  – ok. 60 km; trasa częściowo 
wiedzie drogami asfaltowymi, przy niewielkim ruchu samochodowym oraz drogami 
leśnymi 

2. miejsce startu i meta: biuro imprezy znajduje się w Amfiteatrze, nad Jeziorem 
Wielkim Cekcyńskim; rejestracja: od godz. 08.00 

http://www.wirtualneszlaki.pl/
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3. godziny startu: 
a. trasa 1 „Orientujmy się” TR 65 – start masowy:   10.00            
b. trasa 2 „Orientujmy się” TP 15 – start masowy:   11.00                                           
c. trasa 3 „Rodzinna (Międzypokoleniowa)”:    11.30 
d. trasa 4 „Krajoznawcza”:       10.30  

4. zamknięcie mety        16.30 

5. uroczyste zakończenie: godz. 16.30 – 17.00, w amfiteatrze nad Jeziorem Wielkim 

Cekcyńskim   

VI. Warunki uczestnictwa i postanowienia końcowe: 
1. każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z 

niniejszym regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej 
organizatora: www.cisowyfyrtel.pl  oraz na stronie gminy: www.cekcyn.pl, zakładka: 
Oficjalny serwis turystyczny gminy Cekcyn 

2. obowiązują aktualne przepisy, związane z pandemią Covid-19 
3. w trakcie Rajdu obowiązują zasady fair play. Utrudnianie jazdy rowerem innym 

uczestnikom Rajdu, wprowadzanie ich w błąd itp. jest zabronione  
4. uczestników na wszystkich trasach obowiązują kaski rowerowe 
5. rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 
6. w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych lub  działania „siły wyższej”, Organizator 

zastrzega sobie prawo do skrócenia tras Rajdu lub jego odwołania 
7. osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie pod opieką dorosłych: rodziców lub 

opiekunów prawnych  
8. rejestracja – formularz rejestracyjny znajduje się pod linkiem: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyLmwK8lOpbfWPHXluFkwGqZXp5uOWIdu5m
UQLBanDY4z17w/viewform?usp=pp_url 

9. odpłatność:  
a. na trasach TR 65 i TR 15 (na orientację): 

 25,00 zł od osoby, płatne przelewem na konto Organizatora w BNP 
Paribas, nr 77 2030 0045 1110 0000 0404 4880, z dopiskiem: 
CykloCekcyn 2021 – do dnia 14.06.2021 (łącznie ze zgłoszeniem) 

 30,00 zł – dla spóźnialskich; płatne przy rejestracji w Biurze imprezy, w 
dniu 19.06.2021; UWAGA: tylko gotówka   

b. na trasach: rodzinnej i krajoznawczej – bezpłatnie  
10. na uczestników czeka: 

a. wiele wrażeń z dobrze spędzonego dnia 
b. pamiątkowa plakietka 
c. koszulka 
d. posiłek na zakończenie (pyszna grochówa) 
e. nagrody losowane wśród wszystkich uczestników 
f. parking dla samochodów 
g. parking strzeżony dla rowerów na zakończenie rajdu 

http://www.cisowyfyrtel.pl/
http://www.cekcyn.pl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyLmwK8lOpbfWPHXluFkwGqZXp5uOWIdu5mUQLBanDY4z17w/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyLmwK8lOpbfWPHXluFkwGqZXp5uOWIdu5mUQLBanDY4z17w/viewform?usp=pp_url
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h. punkt informacyjny, który będzie się mieścił w Amfiteatrze  
i. dla uczestników na trasach InO: zestaw map dla każdego uczestnika, numer 

startowy i karta startowa 

11. warunkiem uzyskania ww. świadczeń jest: 
a. zgłoszenie uczestnictwa do dnia 14.06.2021 – link rejestracyjny: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyLmwK8lOpbfWPHXluFkwGqZXp5uO

WIdu5mUQLBanDY4z17w/viewform?usp=pp_url 

b. dopuszcza się zgłoszenie osobiste w Biurze imprezy, w dniu 19 czerwca, w 
godzinach 08.00 – 09.00 

c. osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką 
rodzica lub opiekuna prawnego oraz posiadać kartę rowerową; dopuszcza się 
opiekę innej osoby pełnoletniej, pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi 
pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego  

12. uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność; Organizator zaleca 
ubezpieczenie się we własnym zakresie 

13. uczestnicy muszą posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po 
drogach oraz znać przepisy ruchu drogowego 

14. w trakcie rajdu zabrania się: 
a. spożywania alkoholu i innych środków odurzających 
b. zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych 
c. niszczenia przyrody 
d. głośnego zachowywania się 

11. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie 

rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za 

szkody wyrządzone przez uczestników  

13. Organizator Rajdu jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych 

osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym 

wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Rajd i 

wydarzeniach towarzyszących (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne) 

14. uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności 
wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych 

15. udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 
Regulaminu 

16. ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych 
decyzja Organizatora jest ostateczna. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 
uczestnika od jego przestrzegania.  
 
ORGANIZATOR 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyLmwK8lOpbfWPHXluFkwGqZXp5uOWIdu5mUQLBanDY4z17w/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyLmwK8lOpbfWPHXluFkwGqZXp5uOWIdu5mUQLBanDY4z17w/viewform?usp=pp_url

