
RAJD ROWEROWY 
 

BIKE KRAJNA 2019 
 

ZLOTÓW - LIPKA - SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE - WIĘCBORK - ZAKRZEWO - ŁOBŻENICA 
 

REGULAMIN RAJDU 
 

I. TRASA RAJDU 
 

TRASA NIEBIESKA - 115 km. 

 

Złotów - Stara Wiśniewka - Potulice – Lipka - Czyżkowo - Lutowo - Sępólno Krajeńskie - Więcbork - 
Sypniewo - Dorotowo - Rudna - Łobżenica - Górka Klasztorna - Skic - Święta -  
Złotów 

 

TRASA CZERWONA - 70 km. 

 

Sępólno Krajeńskie - Lutowo - Czyżkowo - Lipka - Osowo - Dorotowo - Sypniewo - Więcbork - 
Zboże - Sępólno Krajeńskie 

 

TRASA ZIELONA - 57 km. 

 

Złotów - Śmiardowo Krajeńskie - Kujan - Dorotowo - Rudna - Łobżenica - Górka Klasztorna - Skic - 
Święta – Złotów 

 

II. CELE RAJDU 
 

- uczczenie 100- lecia powstania Powiatu Sępoleńskiego 
 

- popularyzacja walorów turystycznych i turystyki rowerowej na obszarze Krajny 
 

- integracja mieszkańców Powiatów Złotowskiego i Sępoleńskiego 
 

III. TERMIN RAJDU - 15 sierpnia 2019 roku 
 

IV. ORGANIZATOR 
 

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska 
 

- Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja w Złotowie 
 

V. PATRONAT RAJDU 
 

- Starosta Złotowski Ryszard Goławski, 
 

- Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, 
 

- Burmistrz Złotowa Adam Pulit, 
 

- Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski, 



- Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski, 
 
- Burmistrz Miasta i Gminy Łobżenica Piotr Łosoś, 
 
- Wójt Gminy Lipka Przemysław Kurdzieko, 
 
- Wójt Gminy Zakrzewo Marek Buława, 
 
- Wójt Gminy Złotów Piotr Lach. 
 

VI. OSOBY KONTAKTOWE 
 

- Marek Romaniec - Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska, 
 
- Jacek Grzesiak - Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja w Złotowie, 
 
- Wiesław Fidurski - przedstawiciel organizatora, 
 
- Lidia Sokulska- Tłok - Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

Starostwa Powiatowego w Sępolnie Krajeńskim, 
 
- Marek Chart - Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, 
 
- Roman Wawrzyniak - komandor rajdu tel. 504258980 mail- wawrzyniak.roman@o2.pl 
 

VII. MIEJSCE I CZAS STARU 
 

- Trasa niebieska - Zagroda Krajeńska na Płw. Rybackim w Złotowie godz. 8.00 
 
- Trasa czerwona - Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Kraj. godz. 10.00 
 
- Trasa zielona - zagroda krajeńska na płw. rybackim w Złotowie godz. 11.00 
 
 
 
 

- Trasa niebieska - 25 km trasy Lipka /Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy przy ul. 

Sępoleńskiej/ bufet czynny w godzinach 9,oo - 12,oo; 45 km trasy Sępólno Krajeńskie /Centrum 

Sportu i Rekreacji/ bufet czynny w godzinach 10,45 - 12,15 ;75 km trasy Dorotowo/ sala wiejska/ 

bufet czynny w godzinach 12,3o - 15,oo ; 95 km trasy Łobżenica /amfiteatr w parku miejskim/ 

bufet czynny w godzinach 14,oo - 16,oo; 117 km trasy Złotów/Zagroda Krajeńska/ bufet czynny  

w godzinach 15,oo - 17,30. 

 

-Trasa czerwona - 20 km trasy Lipka /Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy/ bufet czynny  

w godz. 9,oo-12,oo; 44 km trasy Dorotowo /sala wiejska/ bufet czynny w godzinach 12,30 -15,oo; 

70 km trasy Sępólno Kraj. / Centrum Sportu i Rekreacji/ bufet czynny w godzinach 15,45 - 17,30. 

 

-Trasa zielona - 22 km trasy Dorotowo /sala wiejska/ bufet czynny w godz. 12,30 - 15,oo; 37 km 

trasy Łobżenica /amfiteatr w parku miejskim/ bufet czynny w godzinach 14,00 - 16,00; 58 km trasy 

Złotów / zagroda krajeńska/ bufet czynny w godzinach 15.00 – 17.30. 

mailto:wawrzyniak.roman@o2.pl


BUFETY NA WSZYSTKICH TRZECH TRASACH BĘDĄ CZYNNE WYŁĄCZNIE W PODANYCH 
PRZEDZIAŁACH GODZINOWYCH !!! 
 

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA. 

 

-Uczestnictwo w rajdzie jest odpłatne. Odpłatność dla osób jadących trasą niebieską wynosi 80,00 

zł, natomiast dla osób jadących na trasach czerwonej i zielonej wynosi 60,00 zł. Rejestracja 

uczestników rajdu odbywać się będzie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

zamieszczonego na stronie internetowej www. czasomierzyk.pl. Płatność należy dokonać na konto 

Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja w Złotowie SBL Złotów 42 8941 0006 0016 5666 2000 0010 z 

dopiskiem "rajd rowerowy imię i nazwisko". Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i dokonania 

przelewu opłaty startowej upływa 04 sierpnia 2019 roku. 

 

- każda osoba uczestnicząca w rajdzie otrzymuje okolicznościową koszulkę rajdową - numer 
startowy do umocowania na kierownicy roweru - informator rajdowy z niezbędnymi informacjami 
 
- opaskę identyfikacyjną - korzystanie z bufetów w wyznaczonych miejscach i w określonej porze - 
bony żywnościowe do wykorzystania na mecie każdej z tras. 
 
- Organizacja wydawania pakietów startowych dla uczestników rajdu 
 

Trasa niebieska - dla osób zamieszkałych w Złotowie pakiety będą wydawane w dniach 13-14 

sierpnia w godz. 10,oo - 16,oo na terenie pływalni Laguna. Dla osób spoza Złotowa w dniu 15 

sierpnia 2019 roku w godzinach 7,oo - 7,45 w miejscu startu. 
 

Trasa czerwona - dla osób zamieszkałych w Sępólnie Kraj. pakiety będą wydawane w dniach 13   

i 14 sierpnia 2019 roku w godzinach 10,oo - 16,oo w Centrum Sportu i Rekreacji. Dla osób spoza 
Sępólna Kraj. w dniu rajdu na jego starcie w godzinach 9,00 - 9,45. 
 

Trasa zielona - dla osób zamieszkałych w Złotowie pakiety będą wydawane w dniach 13 i 14 
sierpnia 2019 na terenie pływalni Laguna w godzinach 10,oo - 16,oo. Dla osób spoza Złotowa 
 

w dniu startu rajdu w godz. 10,oo - 10,45. 

 

Każdy uczestnik rajdu przed startem ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Rajdu dostępnym 
na stronie www.czasomierzyk.pl; 

 

- przy odbiorze pakietów startowych każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania i osobistego 
podpisania karty zgłoszenia uczestnika rajdu; 
 
- Złożenie podpisu na karcie zgłoszeniowej jest równoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku 

 
- osoby niepełnoletnie w wieku 16-17 lat mają prawo uczestniczyć w rajdzie tylko za pisemną 
zgodą rodziców bądź opiekunów. Pozwolenie takie należy dostarczyć do organizatora  
w momencie odbioru pakietu startowego; 

 
- osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 16 lat mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod stałą 
opieką osoby dorosłej w wieku powyżej 21 lat. 

http://www.czasomierzyk.pl/


X. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW. 
 

-Numer startowy do zamocowania na kierownicy roweru; 

 

-koszulkę rajdową, przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego proszę o podanie rozmiaru 

koszulki. Uczestnik ma obowiązek założenia koszulki jako okrycie wierzchnie i poruszania się w niej 

na całej trasie rajdu; 
 

- korzystania z bufetów na trasie rajdu w wyznaczonych przez organizatorów miejscach i czasie; 
 
- gorący posiłek na mecie każdej trasy; 
 

-zabezpieczenie techniczne i medyczne na trasie, każdej grupie towarzyszy na całej trasie 
samochód zabezpieczenia z obsługą medyczną; 
 

- okolicznościowy medal wręczany każdemu uczestnikowi po przejechaniu linii mety; 
 
- indywidualny certyfikat potwierdzający udział w rajdzie. 
 

XI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU. 

 

- przestrzeganie regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom osób 
funkcyjnych; 
 
- rajd będzie odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy zobowiązani są do 
bezwzględnego przestrzegania jego zasad; 

 
- należy poruszać się w rzędzie jeden za drugim odległość między rowerami 3-5 metrów, przy 
zjazdach 15-20 metrów; 
 
- start odbywał się będzie w grupach po max. 15 osób, z częstotliwością 2 minut; 

 
- przy poruszaniu się po miejscach szczególnie niebezpiecznych należy zachować wyjątkową 
ostrożność; 
 
- w przypadku braku możliwości kontynuowania jazdy z przyczyn technicznych zmęczenia 
 

organizmu, uczestnik powiadamia wskazaną przez organizatora, osobę i oczekuje na przyjazd 
samochodu technicznego; 

 

- podczas postoju nie należy tarasować przejazdu innym uczestnikom, należy organizować go poza 
pasem drogowym, parking, polana leśna; 
 
- w przypadkach szczególnych w tym rażącego naruszenia postanowień regulaminu komandor 
rajdu ma prawo do wycofania uczestnika z rajdu. 
 

XII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

- każdy uczestnik bierze udział w rajdzie wyłącznie na swoją odpowiedzialność; 
 

-uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzegania przepisów ruchu  drogowego oraz 



zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy; 

 

- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie rajdu; 
 

 

- za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 
organizator nie odpowiada; 

 
- organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia drogowe spowodowane przez 
uczestników rajdu; 

 
- uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego 
regulaminu; 

 
- wszyscy uczestnicy rajdu proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu oraz zachowanie szczególnej 
troski o środowisko naturalne; 

 
- wszyscy uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z rajdu 

zamieszczonych na stronie internetowej organizatora, w mediach oraz materiałach promocyjnych 

organizatora; 
 

- rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe; 
 

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja 

organizatora jest ostateczna. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego 

przestrzegania; 
 

- rajd ma charakter non-profit. 
 
I.  Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej 

RODO, informuje, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Rajdu Rowerowego Bike Krajna 2019 jest 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska. 

 
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacyjnych związanych z Rajdem Rowerowym 

Bike Krajna 2019 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
 
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3), dane osobowe nie będą 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 
 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny organizacyjnie w związku 



z przeprowadzeniem Rajdu Rowerowego Bike Krajna 2019 oraz przez okres do protokolarnego 

trwałego zniszczenia danych (nie później jednak jak koniec kwartału, w którym odbyło się 

wydarzenie). 

 

6. Uczestnicy posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 

cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego 

złożenia w formie pisemnej; 

 
7. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 

innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych osoby 

niepełnoletniej dotyczących narusza przepisy RODO; 

 
8. Podanie przez uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania 

jako uczestnika Rajdu Rowerowego Bike Krajna 2019, upubliczniania na stronach internetowych  
i środkach masowego przekazu wraz z upublicznianiem wizerunku. 

 
9. Uczestnik zapoznając się regulaminem oświadcza tym samym, że zapoznał się z klauzulą 

informacyjną i przyjmuje do wiadomości treści w niej zawarte. 
 
10. Udział w Rajdzie Rowerowym Bike Krajna 2019 jednoznaczny jest z akceptacją zapisów niniejszego 

regulaminu, tym samym akceptacją klauzuli informacyjnej. 


