
    
 
 
 

REGULAMIN 
Jakubowej Sztafety Rowerowej  

24/25 lipca 2021 r. 
 
I. Organizator Rajdów : Stowarzyszenie Run to Run  
 
Partnerzy rajdu: Miasto Brodnica, OSIR Golub-Dobrzyń, Starostwo Powiatowe w Mogilnie, 
Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku 
 
II. Cel  rajdu: 
 

1. promocja Szlaku Jakubowego – Europejskiego Szlaku Kulturowego; 
2. promocja turystyki i krajoznawstwa; 
3. promocja turystyki rowerowej; 

 
 

 
III. Termin rajdu : 24 - 25 lipca 2021 r. (sobota/niedziela)  
 
IV. Organizacja Rajdu 
 

1. Trasa i przebieg: 
 

Trasa rajdu będzie wiodła Szlakiem św. Jakuba Polską Drogą - Camino Polaco Brodnica - Mogilno i 
podzielona będzie na dwa dni, a obrazuje ją mapka.  
 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1NRPkEXVInHwOFb1ikeSp1TWOdn7OFkAJ&usp=sharing 
 
 
DZIEŃ 1: 
Brodnica – Golub-Dobrzyń – Toruń – 90 km 
Start: Park Anny Wazówny w Brodnicy ( Al. Jana Mełnickiego) start godzina 09.00 
Przystanek: Golub-Dobrzyń – Parking przy Hali Widowiskowo – Sportowej OSIR (ul. Sosnowa 2a)  
Meta: Przystań Toruń ul. Popiełuszki 1  
 
DZIEŃ 2: 
Toruń – Mogilno  - 97 km  
Start: Przystań Toruń ul. Popiełuszki 1,  start godzina 09.00 
Meta: Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku  
 
 
2. Pakiety startowe 

1. Pierwszych 200 zarejestrowanych  uczestników rajdu otrzyma bezpłatny pakiet startowy, w 
skład którego wejdzie numer startowy, pamiątkowa koszulka rajdu, woda mineralna, talony na 
posiłki regeneracyjne w miejscach przestankowych i na metach rajdu oraz pamiątkowy medal 
rajdu. 

2. Pakiety startowe będą do odbioru przez uczestników w punkcie odbioru pakietów na starcie 
rajdu w dniu 24 lipca 2021 r. w Brodnicy od godziny do 8.00 do 9.00 oraz w dniu 25 lipca 2021 
roku w Toruniu od godziny do 8.00 do 9.00  

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1NRPkEXVInHwOFb1ikeSp1TWOdn7OFkAJ&usp=sharing


V.  Warunki uczestnictwa jest: 
1. Zgłoszenia będą odbywać się drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2021 roku do godz. 15.00.  
2. Organizator dopuszcza rejestracje cząstkowe i pokonanie jednego etapu/ dnia rajdu.  
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. Przestrzegania Regulaminu Rajdu,  
2. Podporządkowania się decyzjom kierownictwa Rajdu oraz poleceniom osób kierujących 

ruchem, 
3. Zachowania charakteru rekreacyjnego Rajdu i nieorganizowania współzawodnictwa 

sportowego, w tym wyścigów, 
4. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami, 
5. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń służb 

porządkowych i ratowniczych, 
6. Jazdy w równym tempie dostosowanym  do  prędkości innych uczestników, przy zachowaniu 

ostrożności. 
7. 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 Sars-
CoV-2.  

 
Na trasie zabrania się: 

1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 
2. Zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych, 
3. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna, przez osoby poniżej 15 roku życia 
4. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora. 

 
VII. Odpowiedzialność organizatora: 
 

1. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, 
zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 
wyrządzone przez uczestników. 

3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 
4. Organizator zapewnia ubezpieczenie Rajdów (NNW). 
5. Organizator zapewnia obecność ratowników medycznych na trasie przejazdu. 
6. Przejazd zabezpieczany jest przez policję i straż miejską a także przez służbę porządkową 

organizatora. 
7. Przed wyruszeniem kierownik Rajdu omówi trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc 

niebezpiecznych i stwarzających zagrożenia. 
 

VIII. 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. 
 

 
 

 


