Regulamin Młodzieżowego Rajdu Rowerowego Szlakiem Miejsc Pamięci
Narodowej z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

I.

Organizatorzy

1.Organizatorem Rajdu jest Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum
Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim.
2. Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie- „Lubelskie Smakuj
Życie”.
3. Organizację Rajdu wspiera Dyrekcja I LO w Radzyniu Podlaskim i nieformalne
stowarzyszenie Radzyńska Grupa Rowerowa „I LO i Przyjaciele”.
II. Cele Rajdu
1. Promocja Województwa Lubelskiego, jego dorobku cywilizacyjnego
i wkładu mieszkańców Lubelszczyzny w odzyskanie niepodległości.
2. Ukazanie walorów przyrodniczych północnej części województwa lubelskiego.
3. Uczczenie 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
4. Realizacja głównych kierunków polityki oświatowej państwa, w tym w
szczególności pkt. 1: 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie
do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
5. Pogłębienie przez młodzież wiedzy na temat historii regionu i rozwój
zainteresowań młodzieży historią regionalną.
6. Promocja zdobywania odznaki „Znam Miejsca Pamięci w Powiecie
Radzyńskim” ustanowionej przez Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim.
7. Integracja młodzieży z różnych szkół powiatu radzyńskiego oraz powiatów
ościennych: lubartowskiego i łukowskiego, parczewskiego i bialskiego.
8. Ukazanie, że turystyka rowerowa szlakami województwa lubelskiego jest jedną
z najlepszych form spędzania wolnego czasu przez młodzież.
9. Poznawanie zasad korzystania ze szlaków rowerowych oraz dróg publicznych
przez młodzież, w tym przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
10.Kształtowanie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu oraz umiejętności
wykorzystania infrastruktury turystycznej województwa lubelskiego.
11.Przekazanie uczestnikom Rajdu materiałów promocyjnych województwa
lubelskiego.
III. Uczestnicy Rajdu
1. Uczniowie III klas gimnazjów z powiatu radzyńskiego.
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2. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu radzyńskiego, parczewskiego,
bialskiego, łukowskiego.
IV. Termin i trasa Rajdu
1. Rajd odbędzie się 17 września- w 79 rocznicę agresji ZSRR na Polskę
w godz. 8.45. – 18.00
2. Trasa Rajdu;
a) dla szkół z Radzynia Podlaskiego oraz tych, które zdecydują się na wspólny
start: Radzyń Podlaski ( I LO ul. Partyzantów 8 ), Plac Wolności w Radzyniu
Podlaskim- ul. Zabielska-Paszki Małe-Sitno- Borki- Pasmugi- Kock- Lipniak –
Tchórzew- Wrzosów- Paszki Małe- Radzyń Podlaski.
b) szkoły mogą opracować własną trasę, pod warunkiem udziału we wspólnym
spotkaniu wszystkich uczestników Rajdu pod pomnikiem gen. Franciszka
Kleeberga w Kocku.

V.
W programie Rajdu przewiduje się:
1. Oficjalne rozpoczęcie Rajdu.
2. Zapalenie zniczy w miejscach pamięci narodowej:
a) przed Pomnikiem na Placu Wolności w Radzyniu Podlaskim,
b) w Sitnie na miejscu mordu harcerzy radzyńskich (przez delegację
uczestników Rajdu),
c) w Kocku na cmentarzu Kleeberczyków,
d) w Kocku na cmentarzu parafialnym na mogile pomordowanych
mieszkańców wsi Talczyn.
3. Złożenie kwiatów przed pomnikiem gen. F. Kleeberga.
4. Konkurs historyczny i wspólne zdjęcie uczestników Rajdu.
5. Wspólny turystyczny obiad.
6. Zwiedzanie Muzeum w Kocku i wręczenie nagród za udział w Konkursie.

VI. Zasady organizacyjne
1. Udział w Rajdzie zgłasza dyrektor szkoły, który wyznacza opiekunów
młodzieży oraz przydziela im zadania.
2. Zgłoszenie winno być przekazane na piśmie, zgodnie z załączonym wzorem lub
elektronicznie na adres dyrektor@loradzyn.pl
3. Termin zgłoszenia upływa 12 września 2018 r.
4. Przed rozpoczęciem Rajdu kierownik/opiekun grupy dostarcza organizatorowi
oświadczenia:
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b)
5.
6.
7.
a)
b)
c)
d)
e)

a) o
zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych i publikacji wizerunku na potrzeby Rajdu.
rodzica lub pełnoletniego ucznia o zapoznaniu z regulaminem Rajdu
Na każdych 7 uczestników R
ajdu musi być jeden opiekun, który spełnia warunki określone w przepisach o
organizacji turystyki młodzieży szkolnej.
Uczestnicy Rajdu muszą posiadać:
sprawne rowery.
strój odpowiedni do warunków pogodowych.
dokument tożsamości (legitymacja szkolna/dowód osobisty).
napoje niezbędne na czas Rajdu.
kamizelki odblaskowe dostarczone przez Organizatora zawierające logo Rajdu
oraz emblematy Województwa Lubelskiego.

7.Uczestnicy Rajdu mają obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego
oraz poleceń Kierownika Rajdu wyznaczonego przez Organizatora.
8.Uczestników Rajdu ubezpieczają szkoły, które dokonują zgłoszenia udziału w
Rajdzie.
9. Rajd rozpoczyna się od wyjazdu z posesji I LO w Radzyniu Podlaskim o godz.
8.45.
10.Uczestnikom Rajdu spoza Radzynia Podlaskiego dopuszcza się dojazd do
Kocka, z pominięciem startu, o którym mowa w pkt 9.

VII. Świadczenia ze strony Organizatora.
1. Kamizelki odblaskowe.
2. Poczęstunek na trasie Rajdu (bułeczki, napoje).
3. Posiłek w porze obiadowej: gorący bigos, chleb, napoje, owoce.
4. Pamiątkowe znaczki i dyplomy za udział w Konkursie.
5. Pomoc techniczną w trakcie Rajdu (naprawa lub wymiana roweru).

VIII. Zasady bezpieczeństwa:
1. Uczestnicy Rajdu poruszają się w kolumnach do 15 osób, zawsze prawą stroną
jezdni z zachowaniem minimalnej, ale bezpiecznej odległości od prawego skraju
drogi.
2. Dozwolona jest tylko jazda „jeden za drugim” z zachowaniem odległości
zapewniającej bezpieczeństwo.
3. Zatrzymanie należy sygnalizować .
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4.
Na
drogach
gruntowych tempo jazdy należy dostosować do warunków, zwracając uwagę na
koleiny, piach, żwir.
5. Przekraczanie dróg publicznych może nastąpić w miejscach do tego
przeznaczonych lub wskazanych przez opiekuna grupy, zawsze jednak po upewnieniu
się, że nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.
6. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne należy zgłaszać do opiekuna grupy.
7. Awarie roweru należy zgłaszać opiekunowi grupy, który poinformuje o problemie
osoby odpowiedzialne za pomoc techniczną.

IX.

Planowany program Rajdu

L.p. Godzina

Program

1

8.45-9.15

Zbiórka uczestników Rajdu na posesji I LO. Odprawa, podział
na grupy, wyjazd na trasę. Zapalenie zniczy przy Pomniku
Wolności.
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9.15 – 10.30

Przejazd: I LO- ul Zabielska- Paszki- przekroczenie drogi
krajowej nr 19- Sitno – Borki.

3

10.30-11.00

Odpoczynek w Borkach, (przed mostem, po lewej stronie).

4

11.00-12.30

Przejazd: Borki – Kock ( Cmentarz Kleeberczyków )

5

12.30-12.45

Zapalenie zniczy na grobie gen. F. Kleeberga

6

12.45-13.00

Przejazd pod pomnik gen. F. Kleeberga. Złożenie kwiatów
pod pomnikiem, wykonanie pamiątkowej fotografii.

7

13.00-13.45

Obiad, konkurs historyczny.

8

13.45- 15.00

Zwiedzanie Muzeum w Kocku. Wręczenie nagród za Konkurs

9

15.00-15.30

Przejazd na cmentarz w Kocku i zapalenie zniczy na grobie
pomordowanych przez Niemców mieszkańców wsi Talczyn

10

15.30 -17.30

Przejazd z Kocka do Radzynia Podlaskiego.
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Uwagi

12 km

12 km

24 km

X.
Postanowienia Końcowe.
1. Zgłoszenie do udziału w Rajdzie oznacza potwierdzenie znajomości
Regulaminu Rajdu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania przez każdego
zgłoszonego uczestnika.
2. Rajd może zostać odwołany z powodu złych warunków pogodowych.
3. Uczestnicy Rajdu, mając na uwadze jego cele, w maksymalny sposób
uczestniczą w realizacji programu Rajdu.
4. W trakcie Rajdu wszyscy uczestnicy stanowią zespół nastawiony na
współpracę, koleżeńską pomoc i wzajemną życzliwość.
5. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w Rajdzie decyduje
kolejność zgłoszeń.
7. Z przyczyn niezależnych od Organizatora planowany program może ulec
zmianie.
8. Załączniki do Regulaminu:
a) wzór Karty zgłoszenia udziału w Rajdzie,
b) wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby Rajdu,
c) wzór oświadczenia o zapoznaniu z regulaminem Rajdu.
9. Regulamin i wzory załączników są dostępne na stronie internetowej I Liceum
Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim www.loradzyn.pl/spilo
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KARTA
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
w Młodzieżowym Rajdzie Rowerowym Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej
z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
organizowanym w dniu 17 września 2018 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół I LO
w Radzyniu Podlaskim w partnerstwie z Województwem Lubelskim – „Lubelskie
Smakuj Życie”
………………………………….
/ pieczęć szkoły /

………………………..
/miejscowość, data /

Dyrekcja …………………………………………………………………………………………..
zgłasza udział uczniów w Młodzieżowym Rajdzie Rowerowym Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej
z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

L.p. Imię i nazwisko
1
2
3
4
5
6
7

Klasa

Opiekunem grupy jest pani/pan
…………………………………………………………tel. ……………………...
Regulamin Rajdu został przekazany do wiadomości uczniów i ich rodziców.
Oświadczenia:
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikacji wizerunku na potrzeby
Rajdu:
2)
rodzica lub pełnoletniego ucznia o zapoznaniu z regulaminem Rajdu
a) załączeniu
b) zostaną doręczone przez opiekuna grupy w dniu Rajdu*
1)

…………………………
/ pieczęć i podpis dyrektora szkoły/.
niepotrzebne skreślić
Uwaga: w przypadku większej liczby ( niż 7 ) zgłoszonych uczniów należy wypełnić kolejna kartę zgłoszenia.
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Radzyń Podlaski, ……. września 2018 r.

Pan/ Pani …………………………………….

Dyrektor

……………………………………………
……………………………………………

Serdecznie zapraszam uczniów Państwa Szkoły do udziału w Młodzieżowym Rajdzie Rowerowym
Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, który w
dniu 17 września 2018 r. organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w
Radzyniu Podlaskim w partnerstwie z Województwem Lubelskim – „Lubelskie Smakuj Zycie”.
Termin zgłoszenia upływa 12 września.
W załączeniu Regulamin Rajdu.

Z uszanowaniem
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OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z regulaminem Młodzieżowego Rajdu Rowerowego Szlakiem
Miejsc Pamięci Narodowej z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
CZĘŚĆ A – wypełnia pełnoletni uczestnik Rajdu
Imię i nazwisko ___________________________________________________

Wiek: _________

Telefon kontaktowy: _____________________________________________________
1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulamin Rajdu Rowerowego
i zobowiązuję się go przestrzegać.
2. Oświadczamy, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w Rajdzie rowerowym w dniu 17 września
2018 r.
3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach.
4. Oświadczam, że posiadam kartę rowerową.**/
5. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić:
________________________________________________________________________
imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy

____________________
data

____________________________
podpis uczestnika Rajdu

CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika Rajdu
1. Ja, niżej podpisany/podpisana*/ ______________________________________________ oświadczam,
że zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulaminem Rajdu Rowerowego i wyrażam zgodę na udział mojego
syna/córki ____________________________ w Rajdzie w dniu 17 września 2018 roku.
2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/mojej córki*/ pozwala na uczestnictwo w Rajdzie.

____________________
data
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___________________________
podpis rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE
o zgodzie na przewarzanie danych osobowych i publikacji wizerunku
na potrzeby
Młodzieżowego Rajdu Rowerowego Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej
z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
CZĘŚĆ A – wypełnia pełnoletni uczestnik rajdu
Imię i nazwisko ___________________________________________________

Wiek: _________

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i publikację wizerunku na
potrzeby Młodzieżowego Rajdu Rowerowego „100 lat Niepodległości Polski”.
Zostałem poinformowany, iż dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca oraz, że
konsekwencją niewyrażenia zgody jest odmowa uczestnictwa w Rajdzie.
____________________
data

____________________________
podpis uczestnika rajdu

*zgodę można w każdej chwili wycofać w formie pisemnej, składając ją w sekretariacie I LO w Radzyniu Podl.

CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika rajdu
Imię i nazwisko uczestnika rajdu _________________________________________

Wiek: _________

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku mojego
dziecka – uczestnika Rajdu - na potrzeby Młodzieżowego Rajdu Rowerowego „100 lat Niepodległości
Polski”.
Zostałem poinformowany, iż dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca oraz, że
konsekwencją niewyrażenia zgody jest odmowa uczestnictwa w Rajdzie.
____________________
data

___________________________
podpis rodzica/opiekuna prawnego

*zgodę można w każdej chwili wycofać w formie pisemnej, składając ją w sekretariacie I LO w Radzyniu Podl.
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