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VI  RAJD ROWEROWY 

KASZUBSKIEJ MARSZRUTY 2022 

REGULAMIN 

 

     
 
 
 
 
 
Organizator:                           Współorganizator:                                       

                                                                        
 

 
Partnerzy: 

 
                                                                                                                                                

 

 
 
 

 
 
 
 
Kierownictwo  Rajdu:  Komandor - Andrzej Beger, 
Z-cy Komandora: Janusz Kaszubowski, Dariusz Piekarski 
 
 
Termin: 10.09.2022 r. (sobota) 

 
Godziny:  
Chojnice -  zbiórka uczestników godz. 10.00 – zakończenie przejazdu około godziny 12.00. 
(Uczestnicy z miasta Chojnice i Gminy Chojnice) 

 
Brusy, Czersk, Konarzyny – godzina zbiórki do uzgodnienia z koordynatorami 
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Trasa rajdu:         
 
Trasa Chojnice - Mylof: Stary Rynek - ul. Gdańska - ul. Kościerska - Powałki - Męcikał - 
skrzyżowanie - Giełdon - Okręglik - Mylof Zapora - trasa ok. 26 km (+ powrót ok. 16 km). 
 
Trasa  Brusy - Mylof: Urząd Miasta - ul. Młyńska - ul. Armii Krajowej - skrzyżowanie 235 - 
Giełdon - Okręglik - Mylof Zapora - trasa ok 16 km (+ powrót ok. 16 km). 
 
Trasa Czersk - Mylof: Centrum Informacji Turystycznej - przejazd wzdłuż DK22 -  Rytel - 
Konigort - Zakład Hodowli Pstrąga - Mylof Zapora  - trasa ok. 19 km (+ powrót ok. 19 km) 
 

Trasa Konarzyny -  Mylof: Parking pod Urzędem Gminy - Chociński Młyn - Swornegacie - 
Drzewicz - Czernica - skrzyżowanie 235 - Giełdon - Okręglik - Mylof Zapora - trasa ok. 33 km 
(+ powrót ok. 33 km) 

 
 
Cele rajdu: 

• popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego 
oraz walorów powiatu 
  

Uczestnicy :   
• mieszkańcy powiatu chojnickiego i nie tylko 

 
 
Warunki uczestnictwa: 
 

• posiadanie dowodu tożsamości (dowód, legitymacja szkolna), 
• posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy, 
• uiszczenie opłaty startowej w wysokości 15 zł. do dnia 07.09.2022 r. (środa) 

• posiadanie sprawnego roweru, wyposażonego zgodnie z przepisami kodeksu 
drogowego, uczestnicy odpowiedzialni są za stan techniczny swoich pojazdów, 

• przestrzeganie zasad ruchu drogowego, przepisów ppoż. oraz zarządzeń 
kierownictwa rajdu, 

• osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką osób 
dorosłych, 

• w rajdzie uczestniczyć mogą również osoby niezgłoszone, za zgodą Komandora Rajdu, 
• uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność prawną i materialną, 
• za wszelkie straty uczestników i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu  

organizator nie ponosi odpowiedzialności, 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy 

i za szkody wyrządzone przez uczestników, 
• Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników, 
• każdy uczestnik rajdu ma obowiązek zapoznać  się z regulaminem rajdu 

 
Opłaty i świadczenia dla uczestników: 
 

• Opłata startowa wynosi 15 zł. (do dnia 07.09.2022 r. - środa) 

• Uczestnicy rajdu otrzymują: 
- catering na mecie rajdu, 
- gadżet pamiątkowy, 
- bon umożliwiający udział w konkursie z nagrodami (główna nagroda – rower). 
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Na trasie zabrania się: 

• spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 
• zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych, 
• niszczenia przyrody, 
• głośnego zachowywania się, 

 
Ochrona danych: 
• Biorąc udział w Rajdzie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 
95/46 (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych – RODO)  oraz Ustawy z dnia 18.07.2002 
r. (Dz.U.  Nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną  przez  Promocję 
Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach, ul. Stary Rynek 4 lub upoważnioną 
przez nią instytucję wyłącznie w celach realizacji imprezy organizowanej przez Promocję 
Regionu Chojnickiego Sp. z o.o., współorganizowanej przez Powiat Chojnicki w sposób 
przyjęty (prasa, radio, telewizja, internet itp.) 

• Organizator,  Współorganizator i Partnerzy mają prawo utrwalać przebieg imprezy VI 
Rajdu Rowerowego Kaszubskiej Marszruty dla celów dokumentacji oraz promocji lub 
reklamy imprezy i imprez organizowanych w przyszłych latach przez organizatorów i 
partnerów.  Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a 
następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych 
oraz promocyjnych w materiałach reklamowych, stronach internetowych oraz portalach 
społecznościowych. 
• Uczestnik Rajdu, osoba przebywająca na terenie imprezy oraz osoba biorąca udział w 
aktywnościach  akceptuje Regulamin i udziela Organizatorowi, Współorganizatorowi i 
Partnerom nieodpłatnej, nieograniczonej i bezterminowej licencji na wykorzystanie 
utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej a także 
na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy 
oraz działań promocyjnych. 
 
 

 
Postanowienia końcowe: 
 

• W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych przebieg rajdu może ulec 
zmianie lub zostać odwołany. 

• Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje 

na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych 

na trasie, 
• Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

 
 
Kontakt: Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o., ul. Stary Rynek 4, 89-600 Chojnice,   
tel. 52 397 05 97, e-mail: promocja@promocjachojnice.pl 

 


