Rodzinny Rajd Rowerowy
upamiętniający 30. lecie katastrofalnego pożaru lasu, który
miał miejsce w roku 1992 na terenie nadleśnictw Rudy
Raciborskie, Rudziniec i Kędzierzyn

Stara Kuźnia, Rudziniec, Rudy 27 sierpnia 2022 r.
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REGULAMIN
I.

Cele rajdu

1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań na rzecz szerzenia wiedzy o lesie, jego walorach
użytkowych, ekologicznych i społecznych.
2. Zapoznanie społeczeństwa z rozmiarem zadań oraz osiągnięciami i rolą leśników w procesie odbudowy
lasu po pożarze.
3. Prezentacja zmian zachodzących w przestrzeni leśnej w ciągu 30 lat.
4. Przedstawienie społeczeństwu rozwoju unikalnego w skali europejskiej, nowoczesnego systemu
ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych.
5. Promowanie polskich lasów i osiągnięć polskiego leśnictwa.
6. Promocja działań Lasów Państwowych w zakresie realizacji społecznych funkcji lasu, jego udostępniania
dla społeczeństwa oraz rozwoju turystyki leśnej.
7. Popularyzacja aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez promowanie zdrowego wypoczynku;
8. Promocja roweru, jako najmniej szkodliwego środka transportu na terenach leśnych.
II.

Organizatorzy

1. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, ul. Rogera 1, 47-430 Rudy.
2. Nadleśnictwo Rudziniec, ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec.
3. Nadleśnictwo Kędzierzyn, ul. Brzozowa 48, 47-246 Kotlarnia, Stara Kuźnia.
III. Współpraca
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
IV. Nazwa imprezy
Rodzinny Rajd Rowerowy upamiętniający 30. lecie katastrofalnego pożaru lasu, który miał miejsce w roku
1992 na terenie nadleśnictw Rudy Raciborskie, Rudziniec i Kędzierzyn.
V.

Termin, koordynatorzy, ramy czasowe, miejsca startu (zbiórki) oraz dystans Rajdu:

1. Termin rajdu: 27 sierpnia 2022 r. (sobota).
2. Miejsca startu:
2.1. Nadleśnictwo Kędzierzyn:
 Koordynator – kierownik trasy – Anna Buczkowska, Specjalista SL ds. ochrony lasu i edukacji
leśnej, tel.: 77 40 63 081, anna.buczkowska@katowice.lasy.gov.pl
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Godzina zbiórki – 8:30.
Start – 9.00.
Zakończenie Rajdu – 16.00.
Miejsce zbiórki – siedziba Nadleśnictwa Kędzierzyn, ul. Brzozowa 48, 47-246 Kotlarnia, Stara
Kuźnia – start i meta.
 Długość trasy na terenie Nadleśnictwa Kędzierzyn – 13 km.
2.2. Nadleśnictwo Rudziniec:
 Koordynator - kierownik trasy – Ewa Łukasik - Specjalista SL ds. ochrony lasu i edukacji leśnej, tel.:
32 300 81 58, ewa.lukasik@katowice.lasy.gov.pl
 Godzina zbiórki – 8:30.
 Start – 9.00.
 Zakończenie Rajdu – 16.00.
 Miejsce zbiórki – miejscowość Łącza, parking leśny za boiskiem - start i meta.
 Długość trasy na terenie Nadleśnictwa Rudziniec – 12 km.
2.3. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie:
 Koordynator - kierownik trasy – Gabriel Tworuszka, Specjalista SL Leśnej ds. ochrony lasu, tel.:
(32) 410 30 29, gabriel.tworuszka@katowice.lasy.gov.pl,
 Godzina zbiórki – 8:30.
 Start – 9.00.
 Zakończenie Rajdu – 16.00.
 Miejsce zbiórki – Miejscowość Rudy – Brantolka, parking leśny - start i meta
 Długość trasy na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie – 21 km.
3. Rajd ma charakter otwarty o nieograniczonej liczbie osób.
4. Trasy prowadzą drogami asfaltowymi, szutrowymi oraz polno-leśnymi.
VI. Uczestnictwo
Rodziny i indywidualni uczestnicy – bez ograniczeń.
VII. Warunki uczestnictwa w rajdzie
1. Rajd ma charakter otwarty o nieograniczonej liczbie uczestników.
2. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wcześniejsza rejestracja internetowa dokonana za
pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Nadleśnictwa
Kędzierzyn, Rudziniec, Rudy Raciborskie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
Ścieżka dostępu na stronie internetowej ww. jednostek Lasów Państwowych: Informacje – Wydarzenia
– Rodzinny rajd rowerowy.
3. Każdy Uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
Regulamin rajdu jest dostępny na stronach internetowych Nadleśnictw organizujących Rajd oraz RDLP
w Katowicach.
4. Zapisy za pośrednictwem formularza drogą internetową będą możliwe do 26 sierpnia 2022 r. oraz na
startach rajdu osobiście.
5. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się
decyzjom kierownictwa rajdu.
6. Potwierdzeniem uczestnictwa w rajdzie jest własnoręczny podpis na liście startowej. Osoby niezapisane
na listę startową w dniu rajdu nie będą traktowane jako uczestnicy rajdu.
7. Prawo startu w rajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
8. Osoby niepełnoletnie biorące udział w rajdzie muszą być pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie
całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad
niepełnoletnim Uczestnikiem musi być Uczestnikiem rajdu.
9. Udział w rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
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10. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz
poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi.
11. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower.
12. Zaleca się aby każdy uczestnik rajdu posiadał kask ochronny, okulary chroniące oczy przed słońcem,
wiatrem i kurzem, ubranie dostosowane do aury.
13. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
14. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie z rajdu.
15. Organizatorzy zapewniają napoje chłodzące, apteczkę w punktach informacyjno-edukacyjnych.
16. Organizator rajdu nie ubezpiecza uczestników od NW. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym
zakresie.
17. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów regulaminu.
VIII.

Zasady bezpieczeństwa

1. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
2. Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych, leśnych oraz publicznych powinni poruszać się prawą
stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego.
3. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy
zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
4. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
5. Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez
skrzyżowanie.
6. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
7. Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do
30 m.
8. Jadąc drogami publicznymi w kolumnie (maksymalnie 15 rowerów) należy zachować 200 m odległości
między poszczególnymi grupami (art. 32 Kodeksu drogowego).
9. Należy jechać równo i spokojnie w szyku, nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i
ciągłe zmiany pozycji.
10. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony po upewnieniu się o możliwości bezpiecznego jego
wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
11. Zabrania się ścigania pomiędzy uczestnikami oraz z innymi pojazdami.
12. Zabrania się jazdy na jednym kole.
13. Zabrania się używania słów uważanych powszechnie za nieprzyzwoite.
14. Zabrania się śmiecenia i zanieczyszczania.
15. W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.
16. Za kolizje i wypadki podczas Rajdu ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik drogi
przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas Rajdu.
IX. Koszt uczestnictwa
Wstęp wolny, bez opłat.
X.

Przebieg rajdu

1. Rajd odbędzie się jednocześnie na terenie trzech nadleśnictw, w ramach jednej dużej trasy.
2. Na trasie rajdu w każdym nadleśnictwie będą znajdować się po dwa punkty informacyjno-edukacyjne.
Na każdym punkcie informacyjno-edukacyjnym Uczestnik będzie mógł potwierdzić swoją obecność za
pomocą pieczątek znajdujących się w punktach informacyjno-edukacyjnych.
3. Punkty informacyjno-edukacyjne Nadleśnictwo Kędzierzyn:
3.1. Siedziba Nadleśnictwa Kędzierzyn, ul. Brzozowa 48, 47-246 Kotlarnia, Stara Kuźnia.
3.2. Zbiornik – staw Kozieławy, Leśnictwo Rudziniec 02-10-1-07-184
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4. Punkty informacyjno-edukacyjne Nadleśnictwo Rudziniec:
4.1. Dostrzegalnia (wieża) przeciwpożarowa na Łączy.
4.2. Zbiornik przeciwpożarowy.
5. Punkty informacyjno-edukacyjne Nadleśnictwo Rudy Raciborskie:
5.1. Droga leśna „Zakazana”.
5.2. Skrzyżowanie koło Magdalenki.
6. Mapa rajdu z zaznaczoną trasą, miejscami startu/mety oraz punktami kontrolnymi, poniżej.

7. Każdy uczestnik na starcie rajdu dostanie broszurę z mapą rajdu z zaznaczonymi punktami oraz
miejscem na 6 pieczątek (wg. punktów), które uczestnicy rajdu będą zdobywać po trasie przejazdu, w
punktach informacyjno-edukacyjnych. Punkty będą dodatkowo na mapie posiadały współrzędne GPS.
XI.

Zgłaszanie uczestnictwa:

1. Zgłoszenia – wypełnione formularze prosimy składać drogą elektroniczną, do Nadleśnictwa, na terenie
którego uczestnik zamierza rozpocząć Rajd, w terminie do dnia 26.08 2022 r., na adres e-mail:
1.1. kedzierzyn@katowice.lasy.gov.pl - start w Starej Kuźni , Nadleśnictwo Kędzierzyn.
1.2. rudziniec@katowice.lasy.gov.pl - start w Łączy, Nadleśnictwo Rudziniec.
1.3. rudy@katowice.lasy.gov.pl - start w Rudy - Brantolka, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.
2. Zgłoszenia można także składać osobiście na startach Rajdu.
3. Formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie internetowej Nadleśnictwa Kędzierzyn,
Rudziniec, Rudy Raciborskie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach itd. Ścieżka
dostępu na stronie internetowej ww. jednostek LP Informacje – Wydarzenia – Rodzinny rajd rowerowy.
4. Do udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które dokonały
zgłoszenia, w tym członkowie rodziny zgłaszającego.
UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i programu imprezy. O ewentualnych
zmianach zostaną poinformowani niezwłocznie wszyscy zakwalifikowani uczestnicy drogą
telefoniczną lub e-mailową. Stosowne informacje o potencjalnych zmianach zostaną
umieszczone także na stronach internetowych organizatorów.
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