
REGULAMIN  

2. Rowerowego Rajdu Retro  

"Pożegnanie z Afryką" 

 
Puszczykowo, 15 września 2019 r. 

 

ORGANIZATOR 

Miasto Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo 

 

TERMIN I MIEJSCE 
Impreza odbędzie się 15 września 2019 roku.  

Biuro rajdu czynne od g. 9:00, start rajdu o g. 10:00.  

Teren rekreacyjno-sportowy przy ulicy Kościelnej 7 w Puszczykowie.  

 

TRASA RAJDU 

Start i meta: Teren rekreacyjno-sportowy przy ulicy Kościelnej 7  
w Puszczykowie. 

Długość trasy około 10 km. 

 

TRASA: 
Trasa rajdu wyniesie około 10 km i poprowadzona będzie ulicami 

Puszczykowa, wśród malowniczych willi, w otoczeniu lasów 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dla uczestników przewidziane będą 

rozmaite atrakcje.  

 

UCZESTNICTWO 

1. Udział w rajdzie jest płatny – wpisowe wynosi 10 zł. 
2. Możliwość uczestnictwa w rajdzie mają osoby, które 

posiadają rowery sprzed roku 1989 lub wystąpią w strojach 
retro, związanych z czasami prezentowanymi w filmie 

"Pożegnanie z Afryką" lub wystąpią w stroju w barwach 
pustyni. 

3. Każdy uczestnik rajdu, który opłaci wpisowe otrzyma  
w pakiecie pamiątkową koszulkę rajdu, ciepły posiłek oraz 

słodką przekąskę.  

4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby 
dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich 

bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna 
prawnego (druk pisemnej zgody jest załącznikiem do niniejszego 

regulaminu). 

5. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, przez 

formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.puszczykowo.pl  
i na http://maratonczykpomiarczasu.pl/. 

6. Zgłoszenia przyjmowane są od 15 sierpnia do 8 września 2019 roku. 

Limit miejsc: 200.  



7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania 

przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi. 

8. Uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower. 

9. W trakcie trwania rajdu zabrania się spożywania napojów 

alkoholowych i używania środków odurzających. 

10. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy 

zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią 
przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu. 

11. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu i brak podporządkowania 

się organizatorowi oraz samowolna zmiana trasy powodują 
automatyczne wykluczenie z imprezy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy i miejsca mety 

ze względu na warunki atmosferyczne. 

3. Organizator rajdu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji 
regulaminu. 

4. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację 
ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych  

w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora. 

5. Zgłoszenie do rajdu jest równoznaczne z zapoznaniem się  
i akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W RAJDZIE ROWEROWYM  
 

 
Wyrażam zgodę na udział córki / syna  
 
 

 
.....................................................................................
 Imię i nazwisko dziecka 
 
 
w 2. ROWEROWYM RAJDZIE RETRO, organizowanym przez 
Miasto Puszczykowo, w dniu 15 września 2019 r.  
 

…………………………………… 

Podpis rodzica  
 
 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót córki / syna  
 
………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka  
 
 

………………………………… 

Podpis rodzica 

 


