
 

REGULAMIN 

Rajdu Rowerowego w ramach cyklu KUJAWSKO – POMORSKIE NA ROWERY  

Brodnica, 26 czerwca 2021 r. 

I. Organizator Rajdów : Stowarzyszenie Run to Run na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
Partner: OSiR Brodnica  
II. Cel  rajdu: 

1. Promocja jazdy rowerem jako formy rekreacji. 
2. Promocja turystyki rowerowej. 
3. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia. 

 
III. Termin rajdu : 26 czerwca 2021 roku  (sobota), start godz. 11.00 
 
IV. Organizacja Rajdu 
 

1. Trasa i przebieg: 
 

Start i meta :  Plaża Miejska na Niskim Brodnie przy Restauracji Omega 
 

Przebieg: Ruszamy w kierunku starej plaży objeżdżając Jezioro Niskie Brodno i wjeżdżamy w ulicę 
Niskie Brodno. Dalej jedziemy wzdłuż jeziora Niskie Brodno w kierunku Jeziora Wysokie Brodno. 
Jedziemy ścieżką leśną a następnie drogą polną mijając po prawej stronie zjazd w kierunku 
agroturystyki Lisa Młyn. Następnie dojeżdżamy do miejscowości Anielewo, gdzie na skrzyżowaniu z 
drogą asfaltową skręcamy w lewo w kierunku miejscowości Kruszyny Szlacheckie. Przed OSP w 
Kruszynach Szlacheckich skręcamy w prawo i jedziemy drogą gruntową do miejscowości Najmowo. 
Tutaj skręcając w lewo wjeżdżamy na drogę asfaltową i jedziemy w kierunku miejscowości Wichulec 
w miejscowości Wichulec skręcamy w prawo i jedziemy do skrzyżowania z ruchliwą drogą 
wojewódzką nr 543. Po przejechaniu przez drogę wojewódzką jedziemy w kierunku Bobrowa a 
następnie Bobrowa Kolonii. Następnie jedziemy wzdłuż linii brzegowej Jeziora Chojno drogą 
gruntową w kierunku Chojna i dalej w kierunku miejscowości Budy. Po minięciu miejscowości Budy 
ponownie przekraczamy drogę wojewódzką nr 543 by zgodnie z trasą rajdu dotrzeć do lasu i drogi na 
Niskim Brodnie. Wracamy by zakończyć rajd na plaży miejskiej na Niskim Brodnie. 
Długość trasy: 30 km.  
 
V. Pakiety startowe 

1. Każdy zarejestrowany uczestnik rajdów otrzyma bezpłatny pakiet startowy , w skład którego 
wejdzie numer startowy i butelka 0,5 l wody mineralnej, dla pierwszych 200 
zarejestrowanych uczestników do pakietu dołączone będą pamiątkowe chusty typu buf oraz 
talon na posiłek regeneracyjny na mecie. Posiłek będzie do odbioru w specjalnie oznaczonych 
namiotach wydawczych usytuowanych na miejscu mety.  

2. Pakiety startowe będą do odbioru przez uczestników w punkcie odbioru pakietów na starcie 
rajdu w dniu 26 czerwca 2021 r. od godziny 9.00 do 11.00. 
 

VI. Nagrody: 
1. Pierwszych 200 uczestników rajdu otrzyma pamiątkowe medale cyklu Kujawsko – Pomorskie 

na Rowery.   
2. W czasie rajdu uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w konkurach, w których do 

wygrania będą rowerowe nagrody: min. kaski, bidony, akcesoria rowerowe.  



 
V.  Warunki uczestnictwa: 

1. Zgłoszenia będą odbywać się drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy 
zamieszczony na stronie internetowej kujawsko-pomorskienarowery.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 24 czerwca 2021 roku do godz. 15.00.  

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna, 
3. Posiadanie przez uczestników Rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po 

drogach rowerem, 
4. Posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego, 
5. Uczestnictwo w Rajdzie jest nieodpłatne. 
6. ZALECAMY, ABY UCZESTNICY RAJDU BYLI WYPOSAŻENI W KASKI ROWEROWE. 
 

VI.  Zasady zachowania uczestników rajdów: 
 
Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą zachować 

szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy Rajdu zobowiązani 

są do: 

1. Zachowania charakteru rekreacyjnego rajdu i nieorganizowania współzawodnictwa        
   sportowego, w tym wyścigów. 

2. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie  z obowiązującymi    
   przepisami, zaleca się posiadanie kasku rowerowego,  

3. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego, 
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz    

   przepisów obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia   
   określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii.  
 

Na trasie zabrania się: 
1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 
2. Zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych, 

 
VII. Postanowienia końcowe: 

1. Wszyscy uczestnicy - startując w Rajdzie - wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w    
   relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz  w materiałach promocyjnych    
   organizatora oraz biorą w nim udział na własną  

odpowiedzialność. 
2. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja   

   Organizatora jest decyzją ostateczną, nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od   
   jego  przestrzegania. 

 


