
 

    REGULAMIN 

SETKI KUJAWSKIEJ – TURYSTYCZNEGO MARATONU 

ROWEROWEGO 
Gołaszewo 14 – 15 lipiec 2018 

 

1. Cele Maratonu 

 promocja najpiękniejszych terenów Kujaw Południowych  

 popularyzacja turystyki rowerowej, 

 propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku i rekreacji, 

 integracja środowiska turystyki rowerowej 

 

2. Organizatorzy 

 Włocławski Krajoznawczy Klub Rowerowy PTTK „Cyklista” we Włocławku, 

 PTTK O/Kujawski we Włocławku 

 

3. Kierownictwo 

 Komandor: Grabczewski Paweł  

 Z-ca Komandora:  Pawłowski Marcin 

 Sekretariat: Śniegowska Dorota, Grabczewska Marlena 

 

4. Zgłoszenia i wpisowe: w imprezie udział biorą wszyscy chętni, (osoby indywidualne oraz 

drużyny klubowe min. 5 osób) którzy dokonają wpłaty  na: ODDZIAŁ KUJAWSKI PTTK 

UL. SŁOWACKIEGO 1a, 87-800 WŁOCŁAWEK Konto bankowe: BOŚ S.A. O/Włocławek    

15 1540 1069 2001 8726 6624 0001 z dopiskiem SETKA KUJAWSKA oraz prześlą kartę 

zgłoszeniową wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres mailowy Cyklista2007@wp.pl                    

w  terminie  od 01 lutego 2018 r. do  15 czerwca 2018 r.                                                               

(Liczba miejsc ograniczona – 90 łóżek z pościelą - decyduje kolejność zgłoszeń) 

Wpisowe dla jednej osoby wynosi 85 zł. 
 

5. Trasa maratonu: Gołaszewo – Brześć Kuj. – Sokołowo – Ossowo – Kłobia – Boniewo – 

Szczytno – Ługowiska - Chodecz – Choceń – Lutobórz – Kłóbka - Szewo – Więsławice – 

Grabkowo – Kowal - Gołaszewo 

Trasa  prowadzi w 90% po drogach asfaltowych w płaskim terenie. 

6. Świadczenia organizatorów w ramach wpisowego: 

 odcisk pieczęci okolicznościowej, 

 pamiątkowy medal z maratonu dla każdego uczestnika z potwierdzoną kartą przejazdu trasy 

(zebraniem wszystkich wymaganych pieczątek na trasie), 

 statuetki dla zgłoszonych drużyn klubowych, 

 mapka z przebiegiem trasy, 

 obiad na mecie rajdu 14 lipca 2018 r. 

 potwierdzenie punktów na KOT 

 nocleg z 14 na 15 lipca 2018 r. na łóżkach z pościelą, 

 ubezpieczenie na dzień maratonu tj. 14 lipca 2018 r. 

7. Noclegi: 

Organizator w ramach wpisowego zapewnia nocleg z 14 na 15 lipca 2018 r.                                  

mailto:Cyklista2007@wp.pl


Dla zainteresowanych osób jest możliwość rezerwacji noclegu z pościelą w przeddzień 

imprezy tj. 13 lipca 2017 r. – Koszt 30 zł oraz zamówienia śniadania w dniu 14 lipca 2018 r. 

–( koszt 12 zł).  Chęć korzystania z noclegu śniadania  trzeba zaznaczyć na karcie 

zgłoszeniowej i dokonać dodatkowej opłaty za ten nocleg w wyznaczonym wcześniej 

terminie tj. do 15 czerwca 2018.  

 

6. Obowiązki uczestnika: 

 dobry stan zdrowia umożliwiający udział w imprezie, 

 przestrzeganie Karty Turysty i Regulaminu maratonu, 

 rowerzyści odpowiadają za stan techniczny swoich rowerów (organizatorzy nie                             

zapewniają części zamiennych i serwisu naprawczego) 

 posiadanie dowodu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących 

poruszania się po drogach, 

 rajd odbywa się przy otwartym ruchu drogowym, a uczestników rajdu zobowiązuje się do 

ścisłego przestrzegania przepisów ruchu drogowego z wszystkimi tego konsekwencjami, 

 uczestnicy pokonują trasę indywidualnie, potwierdzając pobyt we wskazanych na karcie 

startowej miejscowościach dowolna pieczątką z nazwą miejscowości a w miejscach 

dodatkowych przez potwierdzenie przodownika turystyki kolarskiej wyznaczonego z grona 

organizatorów, 

 w maratonie obowiązuje bezwzględny zakaz udziału dla osób pod wpływem alkoholu                  

i innych środków odurzających, 

 stosowanie się do postanowień organizatora. 

 

7. Postanowienia końcowe: 

 prawo do udziału w maratonie mają osoby pełnoletnie, 

 osoby niepełnoletnie mogą brać udział w maratonie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na 

siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, 

 osoby, którym udowodni się skracanie trasy lub jazdę innym środkiem lokomocji niż rower, 

zostaną zdyskwalifikowane, 

 nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsca a uzyskany czas ma tylko znaczenie 

honorowe, 

 organizatorzy maratonu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

uczestników maratonu osobom trzecim, 

 uczestnik maratonu ponosi prawną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy, 

 organizatorzy maratonu nie biorą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas 

imprezy, 

 impreza odbędzie się w zapowiedzianym terminie bez względu na pogodę, 

 wpłat wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa, 

 dojazd i odjazd uczestników odbywa się we własnym zakresie i na swój koszt 

 

Program Setki Kujawskiej  - Turystycznego Maratonu Rowerowego 

 

 Biuro rajdu w Agrofarmie Gołaszewo będzie czynne w dniu 13 lipca 2018 r. od godz. 18.00 

– 20.00 

14 lipca 2018 r.  

o Start:  Agrofarma Gołaszewo. Wyjazd indywidulany po wydaniu kart startowych  od 

godz. 09.00 – 10.00, 

o Meta: Biuro rajdu w Agrofarmie Gołaszewo czynne od godz. 15.00 do 18.00, 

o Obiad wydawany jest od 16.00 – 18.30.  

o Wieczorek integracyjny  TANY-TANY  - 20.00 

 

15 lipca 2018 r.  

o Godz. 09.00 – Żurek Kujawski dla wszystkich uczestników maratonu. 

o Godz. 10.30 – zakończenie maratonu – wręczenie medali i statuetek. 

o Do godz. 12.00 – opuszczenie Agrofarmy Gołaszewo.    


