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I. Cele rajdu: 

• Uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

• Promocja szlaku turystycznego „Wielki Gościniec Litewski” 

• Promocja dawnego traktu pocztowego łączącego Warszawę z Wilnem. 

• Popularyzacja aktywnego spędzania czasu. 

 

II. Organizator: 

Organizatorem rajdu jest Hufiec ZHP „Mazowsze” im. 1 PLM „Warszawa” w Mińsku 

Mazowieckim. 

Komenda rajdu: 

Komendant Rajdu – pwd. Damian Murach HO 

Zastępca Komendanta Rajdu – Arkadiusz Łukasiak 

 

III. Partnerzy: 

• Maria Koc - Wicemarszałek Senatu RP 

• Mieczysław Baszko – Poseł na Sejm RP 

• Daniel Milewski – Poseł na Sejm RP 

• Maria Rekść – Mer Rejonu Wileńskiego 

• Poczta Polska 

• Fundacja PKO Bank Polski 

• Mińska Grupa Rowerowa 

• Lokalna Organizacja Turystyczna „Wielki Gościniec Litewski” 

• ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim 

• Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim 

• TVP Polonia 

• TVP 3 

• ŚWIAT ROWERÓW Centrum Rowerów Mińsk Mazowiecki 

• Hydrotech 

 

IV. Termin: 

Rajd odbędzie się w dn. 17 – 23 czerwca 2018 r. 

 

V. Trasa:  

Trasa rajdu wynosi ok 600 km: 

START: 17.06.18 r. - Pomnik Ławeczka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku godz. 8.00 

(rejestracja od godz. 7.00) 

Dzień 1.: Sulejówek – Kąty Goździejewskie II - Stanisławów – Dobre – Węgrów – 

Sokołów Podlaski – Drohiczyn (ok. 120 km) 

Dzień 2.: Drohiczyn – Czaje – Topczewo – Turośń Kościelna (ok. 80 km) 
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Dzień 3.: Turośń Kościelna - Supraśl – Sokółka – Różanystok (ok. 90 km) 

Dzień 4.: Różanystok - Płaska – Giby (ok. 80 km) 

Dzień 5.: Giby - Berżniki (przejście graniczne) – Leipalingis – Druskienniki – 

Marcińkańce (ok. 90 km) 

Dzień 6.: Marcińkańce – Orany – Ejszyszki – Soleczniki – Turgiele (ok. 110 km) 

Dzień 7.: Turgiele – Wilno (ok. 36 km) 

META: 23.06.18 r. - Cmentarz na Rossie w Wilnie ok. godz. 10.00 

W godz. ok. 16.00 – 22.00 – powrót do Mińska Mazowieckiego 

 

Podany plan trasy jest orientacyjny. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 

trasy. 

 

VI. Warunki uczestnictwa:  

1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z 

Regulaminem. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia osobiście lub pocztą do dnia 10.06.2018 

(niedziela) podpisanego regulaminu oraz wypełnionej karty zgłoszeniowej, która 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, do Komendy Hufca ZHP „Mazowsze” 

w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościelna 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki (poniedziałek – 

piątek w godz. 12.00 – 17.00). 

3. Uczestnicy zobowiązani są do opłacenia wpisowego do dn. 10.06.2018 (niedziela). 

4. Uczestnicy zobowiązani są oddać rower do bezpłatnego przeglądu w ŚWIAT 

ROWERÓW Centrum Rowerów Mińsk Mazowiecki (dodatkowe informacje podczas 

zgłoszenia).                                                                                                                                    

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać kask sztywny, odpowiednie oświetlenie, 

pompkę rowerową, zapasową dętkę.                                                                                                  

a                                                                                                                                               

VII. Wpisowe:  

100 zł – młodzież ucząca się (pod opieką opiekuna); 

200 zł – członkowie MGR; 

400 zł – pozostali uczestnicy. 

Pieniądze można wpłacać osobiście do KH ZHP „Mazowsze” lub na poniższe konto do 

dn. 10.06.18 r. 

Konto do wpłat: 

Tytuł wpłaty: Dodatkowa Składka Zadaniowa RAJD ROWEROWY Imię i nazwisko 

Hufiec ZHP „Mazowsze” im. 1 PLM „Warszawa” w Mińsku Mazowieckim 

ul. Kościelna 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki  

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim 

72 9226 0005 0023 4199 2000 0010 

 

VIII. Świadczenia organizatorów:  

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: 
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• ubezpieczenie NNW; 

• drobny serwis rowerowy na trasie; 

• zakwaterowanie w szkołach na materacach wojskowych/karimatach; 

• gadżety dla uczestników; 

• transport uczestników i sprzętu z Wilna do Mińska Mazowieckiego w dn. 23.06.2018 

• bezpłatny przegląd roweru; - 10% na części i – 15% na akcesoria rowerowe w 

ŚWIAT ROWERÓW Centrum Rowerów Mińsk Mazowiecki (więcej informacji przy 

zgłoszeniu)* 

• niezapomnianą rowerową przygodę :). 

* dodatkowym warunkiem jest zrobienie sobie zdjęcia na tle sklepu i wstawienie na 

facebooka z krótkim komentarzem 

 

IX. Zasady zachowania uczestników rajdu:  

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą 

więc zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego 

uczestnicy rajdu zobowiązani są do:  

1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się 

decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem, 

2. Posiadania sprawnego technicznie własnego roweru oraz wyposażenia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

3. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy 

zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.  

4. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,  

5. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy 

poszczególnymi grupami kolumny,  

6. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym 

do prędkości innych uczestników. Przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i 

spokojnie w szyku,  

7. Nie wolno wyprzedzać osoby prowadzącej ani zamykającej grupę,  

8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o 

możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej 

zasygnalizowany,  

9. Informujemy innych uczestników przejazdu o niebezpieczeństwach np. zbliżający 

się samochód, znaczące ubytki w jezdni, piesi. 

10. Nie przyspieszamy oraz nie hamujemy gwałtownie, nie wykonujemy gwałtownych 

manewrów, które mogłyby spowodować kolizję. 

11. Utrzymujemy szyk dwójkowy tak, aby dać możliwość wyminięcia i wyprzedzenia 

grupy przez pozostałe pojazdy, zabroniona jest jazda w trójkach. 

12. Podczas przejazdów robimy przerwy, a ich ilość oraz długość dostosowana jest do 

potrzeb uczestników rajdu. 
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13. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza 

jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.  

14. Nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego oraz ścigania się na trasie rajdu. 

15. Startujemy i wracamy razem; nie ma możliwości odłączenia się od grupy. 

16. Rekomendujemy zabranie ze sobą podstawowych  narzędzi do naprawy roweru 

(dętkę, pompkę itp.), szczególnie jeśli posiadasz nietypowy rower/ części. 

17. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. 

  

X. Na trasie zabrania się:  

• spożywania alkoholu i innych środków odurzających; 

• zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych; 

• niszczenia przyrody; 

• indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna; 

• głośnego zachowywania się; 

• zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora.  

 

XI. Odpowiedzialność organizatora  

1. Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w 

czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,  

2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za 

szkody wyrządzone przez uczestników,  

 

XII. 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,  

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. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na 

warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków, 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie, 

 

Kontakt z organizatorami: 

KH ZHP „Mazowsze” – tel. 25 758 26 40; e-mail: minskmazowiecki@zhp.pl 

Komendant Rajdu – tel. 799 342 267; e-mail: damian.murach@zhp.net.pl 
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Załącznik nr 1 

Rajd rowerowy „Gościńcem ku Niepodległości” 

Karta zgłoszeniowa 

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Telefon  

E-mail  

Imię i nazwisko opiekuna na trasie*  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji 

Rajdu rowerowego „Gościńcem Ku Niepodległości”. Administratorem danych jest 

Komenda Hufca ZHP „Mazowsze” im. 1 PLM „Warszawa” w Mińsku Mazowieckim. 

 

……………………………………….                                   …………………………………………… 

          Miejscowość, data                               Podpis pełnoletniego uczestnika/opiekuna prawnego 

 

 

Oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Rajdzie rowerowym 

„Gościńcem ku Niepodległości”. 

 

……………………………………….                                   …………………………………………… 

          Miejscowość, data                               Podpis pełnoletniego uczestnika/opiekuna prawnego 

 

 

Oświadczam, iż stan techniczny mojego roweru pozwala na udział w Rajdzie 

rowerowym „Gościńcem ku Niepodległości”. 

 

……………………………………….                                   …………………………………………… 

          Miejscowość, data                               Podpis pełnoletniego uczestnika/opiekuna prawnego 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu i w pełni go akceptuje. 

 

……………………………………….                                   …………………………………………… 

          Miejscowość, data                               Podpis pełnoletniego uczestnika/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

*dotyczy uczestników niepełnoletnich 


