
REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 

z okazji 

ŚWIATOWEGO DNIA WODY  
OBCHODZONEGO PRZEZ ZWiK W PABIANICACH 

w dniu 6 kwietnia 2019 

 

1. Organizator rajdu: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach 

ul. Warzywna 3, 95-200 Pabianice 

NIP 731-193-78-82; Regon 10020366 

 

2. Wspólorganizator rajdu: 
Stowarzyszenie Pabianicki Klub „O co biega” 

Ul. Smugowa 18/37, 95-200 Pabianice 

KRS: 0000709423 

 

3. Cele rajdu: 
 Propagowanie informacji dotyczących wody, jej ochrony i wykorzystania 

 Aktywizacja środowiska lokalnego  

 Budowanie trwałych relacji w oparciu o wspólne zainteresowania 

 Wypoczynek na świeżym powietrzu 

 Propagowanie turystyki rowerowej 

 Poznanie okolic Pabianic 

 

4. Kierownictwo rajdu: 
 Lisiewicz Kamil, Łukasz Michalak – Pabianicki Klub „O co biega” 

 

5. Przebieg i trasa rajdu: 

 
 Rajd odbędzie się 6 kwietnia (sobota) 2019 r.  

 Miejsce rozpoczęcia: 

Stacja Uzdatniania Wody „ZAGAJNIKOWA” 
przy ul. 15. Pułku Piechoty Wilków 12 

 Zbiórka i wydawanie pakietów:  od godz.   8:00 

 Zakończenie rejestracji i wydawania pakietów: do godz.   8:45 

 Rozpoczęcie rajdu:        godz.   9:00 

 Przebieg trasy:  
Ujęcie wody - ul Wiejska - ul Skośna - ul Skrajna - Hermanów - Terenin - 
Pawlikowice - Róża - droga techniczna wzdłuż obwodnicy Pabianic - Mogilno 
(leśniczówka) /objazd dla służb/ - Wielka Woda - Terenin (leśniczówka) - 
Hermanów - ul Skrajna - ul. Skośna - ul. Wiejska - Ujęcie wody 

stopień trudności: trasa łatwa o długości 26km  

nawierzchnia: dominują drogi asfaltowe i gruntowe utwardzone 

 Zakończenie rajdu:         godz. 13:00 

 Miejsce zakończenia rajdu:  

Stacja Uzdatniania Wody „ZAGAJNIKOWA” 
przy ul. 15. Pułku Piechoty Wilków 12 



6. Zapisy: 
 Zapisy na rajd od uczestników indywidualnych i grup zorganizowanych 

przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej 

 Zapisów można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową 
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4730 

 Zapisy prowadzone są do dnia 3 kwietnia (środa) do godz. 23:59 

 Zapisy w innej formie nie będą przyjmowane 

 Osoby, które nie dokonają zapisu w systemie elektronicznym nie otrzymają 
pakietów rajdowych 

 Zapisy w dniu rozpoczęcia rajdu nie będą przyjmowane 

 Organizator ustala limit uczestników na 400 osób 

 Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne 

7. Organizatorzy zapewniają: 
 Pamiątkowy gadżet odblaskowy dla każdego uczestnika 

 Prowadzenie trasy rajdu 

 Ubezpieczenie NNW każdego uczestnika 

8. Pozostałe postanowienia 
 Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie pod opieką i na 

odpowiedzialność uprawnionych opiekunów 

 Uczestnictwo w rajdzie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu 

 Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na 
osobach i mieniu 

 Każdy uczestnik rajdu odpowiada osobiście za swoje działania 

 W czasie jazdy obowiązuje jazda w zwartej kolumnie 

 Uczestnicy zobowiązani są i osobiście odpowiadają za bezwzględne 
przestrzegania zasad Kodeksu Ruchu Drogowego szczególnie w zakresie 
bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych przy otwartym ruchu 
drogowym oraz w terenie leśnym. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu 
Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście 

 Uczestnicy są świadomi, że w warunkach otwartego ruchu drogowego mogą 
wyniknąć negatywne zdarzenia w wyniku działań osób trzecich lub innych 
uczestników ruchu drogowego 

 W czasie rajdu należy stosować się do zaleceń organizatorów 

 Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione 

 Osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu i zaleceń organizatorów 
będą usuwane z kolumny 

 Organizator zastrzega sobie modyfikację trasy z uwagi na zaistnienie siły 
wyższej 

 Uczestnictwo w rajdzie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na 
nieodpłatne fotografowanie i filmowanie uczestnictwa w imprezie oraz 
publikowanie tych materiałów we wszelkich rodzajów mediach, bez 
ograniczeń, przez wszystkich uczestników oraz organizatorów rajdu 

 

9. Szczegółowe informacje dotyczące rajdu można uzyskać: 
 

Stowarzyszenie Pabianicki Klub „O co biega”  
email rajdwody2019@wp.pl 

www.facebook.com/ocobiegaKLUB

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4730


ZAŁĄCZNIK NR 1 TRASA RAJDU 

 


