
Regulamin rajdu rowerowego „SZLAKIEM OSY” 

w ramach DNI GMINY GRUTY 2013 

 

Organizatorem rajdu jest Urząd Gminy w Grucie,                                 

Gruta 244, 86-330 Mełno, tel. 56.46.83.118, www.gruta.pl, gruta@gruta.pl przetargi@gruta.pl  

Komitet organizacyjny rajdu: 

Komandor          - Mariusz Kurkus 

Przewodnik        - Tomasz Piwowarski 

Sekretariat         - Celestyna Cichocka 

Cel rajdu  

Nadrzędnym celem przeprowadzenia rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku. 

Zwiedzanie zabytków architektury połączone z podziwianiem walorów krajobrazowych. Promocja Szlaku 

Turystycznego OSA, jako integralnej części Wiślanego Szlaku Turystycznego. 

Termin 

Rajd odbędzie się 24 sierpnia 2013 r.,  

START godz. 10.00. Zbiórka uczestników od godz. 9.30 przy budynku Urzędu Gminy w Grucie. 

META ok. godz. 14.00 w miejscu STARTu (możliwość rozpoczęcia opuszczania rajdu - na moście gminnym w 

Dąbrówce Królewskiej koło Kłódki na rzece Osie). 

Trasa rajdu 

START przy Urzędzie Gminy w Grucie – Słupski Młyn – Orle – Dąbrówka Królewska – Salno – Dąbrówka Królewska 

– most gminny na rz. Osie koło Kłódki – Dąbrówka Królewska PGR – Nicwałd – Annowo – Gruta META. 

Opis trasy: 

Na trasie rajdu będzie można zwiedzić zabytkowy kościół w Dąbrówce Królewskiej; ponadto zabytkowy młyn na rzece 

Osie, zabudowania folwarczne w Salnie, miejsca upamiętniające zbrodnie niemieckie w okresie II Wojny Światowej, 

oraz skarby tutejszej przyrody- ptactwo, lasy z ich naturalnie zachowanym mikroklimatem. Końcowa trasa rajdu 

przebiega szlakiem „Biegu pod Górę”, który odbywa się corocznie w Dąbrówce Królewskiej. 

Warunki uczestnictwa: 

1 Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie należy dokonać osobiście  w Urzędzie Gminy Gruta (lub drogą elektroniczną) do 

21 sierpnia 2013 r.  

Możliwość zgłoszenia osobistego w dniu rajdu od godz. 9.30 do 10.00 (nie gwarantujemy posiłku regeneracyjnego 

w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń). 

2. Posiadanie sprawnego roweru. 

3. Uczestnicy w wieku poniżej 17 lat posiadają pisemną zgodę rodziców, a osoby w wieku poniżej 15 lat tylko pod 

opieką rodzica lub opiekuna. 

4. Posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

Świadczenia organizatora:  

1. Opieka przewodnicka. 

2. Wóz wsparcia technicznego- natychmiastowe naprawy usterek w rowerze. 

3. Opieka przedlekarska. 

4.  napoje i baton energetyczny podczas rajdu; oraz posiłek regeneracyjny podczas przerwy. 

Postanowienia końcowe: 

1.Organizator rajdu nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone z winy   uczestników rajdu osobom 

trzecim i na odwrót. 

2. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

3. Organizator ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

4. Uczestnicy rajdu przestrzegają przepisów kodeksu Prawo o ruchu drogowym. 

5. W załączeniu- mapa z trasą rajdu rowerowego. 

 

Wpłata wpisowego: 

w wysokości 5 złotych na konto bankowe Gminy Gruta w BS Łasin, nr konta: 37 9500 0008 0007 

1879 2000 0004 – do dnia 21 sierpnia 2013 r. /na przelewie należy w rubryce tytułem wpisać: opłata 

za uczestnictwo w rajdzie rowerowym / wpłatę będą przyjmowane również w dniu rajdu. 
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