
 
 

 
 
 
 
 

 
G n i e ź n i e ń s k i  P o w i a t o w y R a j d   R o w e r o w y 

 
Organizator  -  Powiat Gniezno i Jadwiga Biadasz we współpracy z Polskim Klubem   

Ekologicznym Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie 

Patronat Honorowy - Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński               

Komitet organizacyjny: 

1. Jadwiga Biadasz - odpowiedzialna w imieniu organizatora 
2. Andrzej Kaczmarek - Komandor Rajdu  
3. oraz Grażyna Bernaciak, Krzysztof Bernaciak, Beata Zielińska-Tubacka, Jolanta Pląsek, 

 
I.  Cele Rajdu 

Gnieźnieński Powiatowy Rajd Rowerowy jest doskonałą okazją do poznania piękna Ziemi 
Gnieźnieńskiej, jej bogatej przyrody i zabytków.  
 
Podstawowe cele Rajdu to:  

1. Realizacja założeń projektu nr RPWP.04.05.04-30-0029/19 pn. „Środowisko Wiedza           
i Alternatywne Technologie (ŚWIAT)- Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych        
i Wiedzy Przyrodniczej”. 

2. Promowanie ogródków meteorologicznych i ścieżek edukacyjno - przyrodniczych na 
terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, zapoznanie uczestników z infrastrukturą i działaniami 
związanymi z ochroną środowiska.  

3. Podnoszenie świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych oraz 
nabycie umiejętności obserwacji i analizy zjawisk atmosferycznych.  

4. Zachęcanie do uprawiania turystyki rowerowej – do rozwijania aktywności  ruchowej         
i korzystania z roweru jako źródła wyrabiania dobrej kondycji i poprawy stanu zdrowia. 

5.  Propagowanie zasad prawidłowego poruszania się po drogach publicznych. 
6.  Poznanie interesujących ze względów przyrodniczych terenów powiatu gnieźnieńskiego    
oraz szlaków rowerowych. 
 
II.  Termin Rajdu 
 
1. Rajd odbędzie się w sobotę 8 października 2022 roku w godzinach od 1000 – 1530  

2. Zbiórka uczestników na Rynku w Gnieźnie o godzinie 930 celem rejestracji.  

3. Wyjazd z miejsca zbiórki  o godzinie 1000 . 

 
III.  Program Rajdu 
 
1.Trasa przejazdu : 
START: Gniezno Rynek przejazd ulicami ul. Chrobrego – ul. Konikowo – ul. Reymonta – ul. 
Wierzbiczany – i dalej przez miejscowości Szczytniki Duchowne - Kędzierzyn – Niechanowo.  
 
2. Na miejscuw Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie przewidziane są 
zajęcia edukacyjne – zapoznanie uczestników z Projektem ŚWiAT, działania edukacyjne na temat 



bioróżnorodności, ochrony gatunków zwierząt i roślin, gry, konkursy i zabawy edukacyjne, 
omówienie wyposażenia ogródka meteorologicznego oraz poczęstunek dla uczestników Rajdu.  
3. Powrót : Niechanowo – Goczałkowo - Gniezno ulicami: Sosnowa – Leśna  gdzie na placu 
przy Sklepie Polskim nastąpi zakończenie Rajduokoło godziny 15 30 

 
IV. Uczestnictwo i organizacja Rajdu 

W Rajdzie mogą brać udział osoby dorosłe, zachęca się również do udziału dzieci i młodzież  
szkolną pod opieką pełnoletnich opiekunów. Stopień trudności trasy dostosowany jest nawet 
do tych o słabszej kondycji fizycznej, tempo jazdy będzie dostosowane do możliwości 
uczestników Rajdu. 

1. Uczestnicy zgłaszają się do organizatora przed wyjazdem na trasę, dokonują wpisu na listę. 
2. Przejazd uczestników Rajdu drogami publicznymi odbywać się będzie na zasadach 

określonych w „Przepisach o ruchu drogowym”. Impreza odbywa się jednym pasem drogi 
zgodnie z kierunkiem ruchu. 

3. Na czele każdej kolumny rowerów będzie jechała osoba wyznaczona przez organizatorów. 
4. Dopuszcza się udział grup zorganizowanych przez inne podmioty ( np. szkoły ) pod opieką      

osób wyznaczonych przez ich Kierownictwo. Konieczne  jest dostarczenie   organizatorom 
list uczestników grup przed startem. 

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, 
zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora. 

 
V. Obowiązki i zadania Organizatorów  
 

1. Ubezpieczenie organizatorów od odpowiedzialności cywilnej.  
2. Udzielenie pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym przez wykwalifikowaną 

osobę.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane przez uczestnika rajdu. 
4. Omówienie regulaminu i trasy przed wyjazdem i zaplanowanie miejsc postoju. 

 
VI. Obowiązki Uczestników 

 
1. Posiadanie własnego, sprawnego roweru, odpowiedniego ubioru oraz dokumentu tożsamości. 

Organizatorzy nie zapewniają naprawy rowerów w przypadku ich awarii w czasie Rajdu, jak 
również nie gwarantują przewozu uczestnika z tego powodu do miejsca zamieszkania. 

2. Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym i ustaleń zawartych w Regulaminie Rajdu oraz  
stosowanie się do bieżących zaleceń kierownictwa rajdu. 

3. Jazda drogami ogólnodostępnymi, bez zachowania należytej ostrożności może być powodem 
kolizji lub wypadków, dlatego konieczne jest bezwzględne przestrzeganie poleceń 
organizatorów. Samowolne oddalenie się od grupy uczestników rajdu i indywidualne trasy 
przejazdu lub powrót z miejsca odpoczynku nie jest objęte odpowiedzialnością organizatorów. 

4. Zabrania się śmiecenia, palenia papierosów, picia alkoholu, niszczenia przyrody                       
i samowolnego oddalania się od grupy. 

 

Zapraszamy do wspólnego spędzenia czasu  i miłej   zabawy !!! 
 
 
 

 


