
II MALBORSKI RAJD ROWEROWY 
 
 
ORGANIZATOR: 

Malborska Załoga Rowerowa Rama działająca przy Stowarzyszeniu Koło Przewodników 
Malborskich w Malborku. 

 
WSPÓŁORGANIZATORZY: 

- Stowarzyszenie Koło Przewodników Malborskich, 
- Muzeum Zamkowe w Malborku, 
- Szkoła Podstawowa w Barcicach pow. sztumski. 

 
KOMITET ORGANIZACYJNY: 

- Komandor Rajdu: Witold Milanowski 
- V-ce Komandor: Zbigniew Maleciński 

 
TERMIN RAJDU: 

26-27 maja 2012 roku 
 
TRASA RAJDU: 

Malbork – Dąbrówka Malborska – Sztum – Barcice – Parpary – Malbork 
 
ZGŁOSZENIA I WPISOWE: 

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 maja 2012 roku na adres: witekm77@wp.pl lub telefonicznie: 
505 961 585. Wpisowe 15 PLN płatne na konto: 0610 9010 9800 0000 0112 7036 70 
z dopiskiem II MALBORSKI RAJD ROWEROWY. 
Rajd ma charakter otwarły o ograniczonej liczbie uczestników. O przyjęciu zgłoszenia 
uczestnictwa decyduje kolejność ich wpływu. 
Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do zasad 
opisanych w niniejszym Regulaminie. 

 
CELE RAJDU: 

- popularyzacja turystyki rowerowej jako jednej z form zdrowego wypoczynku, 
- integracja turystów kolarzy i społeczności lokalnej, 
- promocja kultury, tradycji oraz walorów przyrodniczych Żuław Wiślanych i Powiśla, 
- poznanie historii arcydzieła architektury obronnej i rezydencyjnej zamku pokrzyżackiego w 

Malborku, 
- propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się rowerzysty jako uczestnika 

ruchu drogowego. 
 
PROGRAM RAJDU: 

26.05.2012 (sobota) 
09:30 - przywitanie uczestników przed kasami Muzeum Zamkowego w Malborku 
10:00 - zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Malborku 
12:00 - wyjazd na trasę I etapu (37 km): Malbork – Dąbrówka Malborska – Koślinka – 

Sztum – Barcice 
16:00 - przyjęcie uczestników na terenie szkoły w Barcicach, spacer po okolicy 
18.00 - ognisko – konkursy, zabawy 



27.05.2012 (niedziela) 
08:00-09:00 - śniadanie 
10:00 - wyjazd na trasę II etapu (25 km): Barcice – Benowo – Parpary – Gościszewo – 

Malbork 
14:00 - uroczyste zakończenie rajdu 

 
ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW: 

W ramach wniesionej opłaty każdy uczestnik otrzymuje: 
- pamiątkowy znaczek rajdowy, 
- kiełbaskę, chleb przy ognisku – grochówkę. 
Ponadto, na terenie szkoły w Barcicach uczestnik rajdu ma zapewniony nocleg: 
- w pokojach 4-, 6-osobowych (50 miejsc, łóżka pojedyncze i piętrowe), uczestników 

prosimy o zabranie śpiworów. 
Do dyspozycji uczestników będzie kuchnia i toaleta. 

 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA: 

- uczestnicy zobowiązani są do zapisania się na listę startową (imię, nazwisko, adres, 
PESEL, nr dowodu lub legitymacji ze zdjęciem) oraz uiszczenia opłaty wpisowej, 

- zapoznanie się z regulaminem rajdu i przestrzeganie jego postanowień, 
- posiadanie dokumentu tożsamości i książeczki zdrowia lub innego dokumentu 

poświadczającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, 
- wskazane jest posiadanie indywidualnego ubezpieczenia na czas rajdu, 
- ponieważ rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy 

zobowiązani są do znajomości i przestrzegania zasad ruchu drogowego, przepisów 
o ochronie środowiska i ppoż., 

- podporządkowywać się poleceniom organizatorów rajdu, 
- posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z wymogami Kodeksu Drogowego, 
- dobry humor i życzliwość dla innych uczestników rajdu. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

- Organizatorzy rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody 
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. 

- Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. 
- Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszelkie szkody. 
- Odpowiedzialność za udział w rajdzie młodzieży (do 18 roku) ponoszą opiekunowie, 

z którymi zgłosili się do udziału w rajdzie. 
- Na miejsce rozpoczęcia rajdu uczestnicy dojeżdżają we własnym zakresie. 
- Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu. 

 
 

Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM 
ORGANIZATORZY RAJDU 

 
 


