
 
 

REGULAMIN  WIELKICH RAJDÓW PO OKOLICY 

1. Organizator Rajdów: 

• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

2. Wykonawca: 

• Radio Merkury S.A., ul. Berwińskiego 5, 60-765 Poznań, tel. 61 66 44 966. 

3. Patroni Medialni: Radio Merkury, Gazeta Wyborcza. 

4. Cel Rajdów: 

• promocja efektów wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013, 

• promocja projektów WRPO, 
• propagowanie walorów turystycznych regionu i zdrowego trybu życia, aktywnego 

wypoczynku i rekreacji. 

5. Daty i miejsca startu Rajdów: 

• niedziela 14 lipca 2013 – Poznań, teren nad Jeziorem Malta (w pobliżu trybun),  
• niedziela 21 lipca 2013 – Wągrowiec, Rynek, 
• niedziela 28 lipca 2013 – Gniezno, Rynek, 
• niedziela 4 sierpnia 2013 – Ostrów Wlkp., Rynek, 
• niedziela 11 sierpnia 2013 – Września, Rynek. 

6. Mety Rajdów: 

• 14 lipca 2013 – Dziewicza Góra k. Czerwonaka, 
• 21 lipca 2013 – Rogoźno, Rynek, 
• 28 lipca 2013 – Pobiedziska, plaża nad Jeziorem Biezdruchowo, 
• 4 sierpnia 2013 – Ostrzeszów, pływalnia Oceanik, 
• 11 sierpnia 2013 – Gułtowy, boisko LKS Gułtowy. 

 
7. Udział w Rajdzie jest bezpłatny. 

8. Udział w każdym z Rajdów wymaga wcześniejszej rejestracji u Wykonawcy, podczas 
której trzeba będzie podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, 
adres i numer telefonu kontaktowego. 

9. Każdy zarejestrowany uczestnik zostanie ubezpieczony przez Wykonawcę od 
następstw nieszczęśliwych wypadków.         

10. Uczestnicy: 



 
 

• w Rajdach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie,  
• osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w Rajdach tylko za pisemną zgodą 

rodziców lub opiekunów prawnych, 
• osoby w wieku do 15 lat włącznie mogą wziąć udział w Rajdach tylko będąc pod 

stałą opieką osoby pełnoletniej. 

 
11. Zasady uczestnictwa: 

• każda osoba, zamierzająca wziąć udział w którymkolwiek z Rajdów musi 
zapoznać się z niniejszym regulaminem opublikowanym na stronie internetowej 
Wykonawcy i Organizatora: www.radiomerkury.pl i www.wrpo.wielkopolskie.pl 
(z regulaminem można zapoznać się także w siedzibie Radia Merkury), 

• aby stać się uczestnikiem Rajdu należy zarejestrować swój udział osobiście - 
telefonicznie pod numerem 61 66 44 935 w tygodniu poprzedzającym każdy Rajd 
(od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00), 

• można wziąć udział w każdym z pięciu wymienionych w punkcie 5 Rajdów, 
• każdy zarejestrowany uczestnik bierze udział w Rajdzie na własnym, sprawnym 

technicznie rowerze i na własną odpowiedzialność poruszając się po drogach 
publicznych i wyznaczonych trasach rowerowych, przestrzegając przepisów oraz 
zachowując zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów 
(zgodnie z Prawem o ruchu drogowym), 

• zarejestrowany uczestnik zgłasza się w dniu Rajdu na starcie w godzinach 10:00 
do 12:00, podpisuje listę uczestników (podpisanie listy jest równoznaczne z 
zaakceptowaniem regulaminu Rajdów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych.), otrzymuje zestaw startowy i niezwłocznie wyrusza na trasę 
(zestaw startowy otrzymują osoby które wcześniej były zarejestrowane 
telefonicznie przez Radio Merkury), 

• na trasie Rajdu będą uruchomione 2 punkty kontrolne, w których na uczestników 
czekać będą specjalne zadania (wykaz i usytuowanie punktów uczestnik otrzyma 
na starcie każdego Rajdu), 

• miejsca te będą wyraźnie i czytelnie oznakowane, 
• na uczestników w punktach kontrolnych czekać będą przedstawiciele 

Wykonawcy, którzy poinformują o charakterze zadania i potwierdzą jego 
wykonanie na karcie uczestnika rajdu, 

• przedstawiciele Wykonawcy będą czekać na uczestników w punktach kontrolnych 
w godzinach 10.30 – 14.00, 

• aby stać się pełnoprawnym uczestnikiem Rajdu należy przejechać przez oba 
wyznaczone punkty kontrolne i oddać na mecie kartę uczestnika rajdu z 
potwierdzeniem wykonania  obu zadań, 

• karty uczestnika rajdu przyjmowane będą na mecie w godzinach 12.00 – 14.30 
(Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia karty uczestnika 
dostarczonej po godz. 14.30. 

12. Wszyscy uczestnicy Rajdu, którzy dotrą na metę będą mogli wziąć udział w pikniku, 
podczas którego przewidziano: 



 
 

• stoisko gastronomiczne – każdy uczestnik, na podstawie posiadanego 
kuponu, otrzyma ciepły posiłek i możliwość skorzystania z wody 
mineralnej niegazowanej (kupon będzie zamieszczony w książeczce 
Rajdu), 

• konkurs z nagrodami, 
• koncert zaproszonego wykonawcy. 

13. Podsumowanie i zakończenie każdego Rajdu nastąpi około godziny 16:00. 
14. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy. 
15. Powrót uczestników do miejsca zamieszkania po zakończeniu Rajdu następuje we 

własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. 
16. W czasie Rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. 
17. Uczestnicy Rajdów, będący pracownikami organizatorów i partnerów Rajdów, nie 

będą uwzględniani przy przyznawaniu jakichkolwiek nagród dodatkowych oraz nie 
będą mogli wziąć udziału w dodatkowych konkursach tematycznych na mecie 
Rajdów. 

18. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa 
uczestnik odpowiada osobiście. 

19. Wszyscy uczestnicy Rajdów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w 
relacjach z przebiegu Rajdów zamieszczonych w mediach oraz materiałach 
promocyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 
Poznaniu i Radia Merkury. 

20. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami Rajdów mogą być 
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. 

21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych 
decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. 


