
Regulamin Rowerowego Rajdu Gwiaździstego „Ścieżkami historii. Śladami Powstania 
Wielkopolskiego”  18 sierpnia 2018 r. 

1. Cel

Celem Rajdu Rowerowego jest przybliżenie uczestnikom historii (przede wszystkim Powstania 
Wielkopolskiego), a także promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. 

2. Organizatorzy

Organizatorem rajdu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej 
w Poznaniu. 

3. Termin i miejsce docelowe Rajdu Gwiaździstego

1. Rajd odbędzie się 18 sierpnia 2018 r. (sobota)
2. Wszystkie grupy spotykają się na mecie rajdu w Muzeum Powstańców Wielkopolskich im.
Generała Józefa Dowbora Muśnickiego, ul. Ogrodowa 3a 62-080 Lusowo. Przyjazd grup na
godzinę 11:30.
3. Rajd może zostać odwołany z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.

4. Warunki uczestnictwa

1. W Rajdzie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które chcą zaznajomić się z historią 
Wielkopolski oraz aktywnie spędzić czas wolny, a ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo 
w tego typu imprezie.
2. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
3. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest wypełnienie karty uczestnika. Karty dostępne są w 
Oddziale IPN w Poznaniu, ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań oraz na stronie internetowej http://
poznan.ipn.gov.pl.
Wypełnioną kartę do dnia 16 sierpnia 2018 r. należy złożyć pod ww. adres lub przesłać w 
formie skanu pocztą mailową (witold.sobocki@ipn.gov.pl, tel. 61 853 69 64) z zastrzeżeniem, 
że oryginał karty zostanie doręczony organizatorowi najpóźniej na mecie Rajdu.
4. O zakwalifikowaniu uczestnika do Rajdu decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Ilość uczestników Rajdu jest ograniczona – 50 osób.
6. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie dzieci do lat 14 jest złożenie karty uczestnika wraz z 
udziałem pełnoletniego opiekuna.
7. Osoby w wieku od 14 do 18 lat mogą uczestniczyć w Rajdzie samodzielnie po złożeniu 
karty uczestnika i po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
8. Każdy uczestnik po zakończeniu Rajdu wraca do miejsca zamieszkania we własnym 
zakresie.
9. Złożenie przez uczestnika wypełnionej karty oznacza zapoznanie się z niniejszymi 
zasadami i akceptację warunków uczestnictwa w Rajdzie.
10. Pełnoletnie osoby biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ponoszą 
odpowiedzialność prawną za powstałe szkody, natomiast za osoby poniżej 18 roku życia 
odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
11. Podczas poruszania się po drogach publicznych uczestników obowiązuje stosowanie się 
do przepisów ruchu drogowego.
12. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower. 



13. Każdy uczestnik powinien posiadać stosowne ubranie (odzież przeciwdeszczowa, nakrycie 
głowy). 
14. Każdy uczestnik powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. 
15. Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikowanie własnego wizerunku na stronach 
internetowych Instytutu Pamięci Narodowej oraz w jego materiałach promocyjnych. 
16. W trakcie Rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków 
odurzających. 
17. Organizator zaleca uczestnikom Rajdu jazdę w kaskach. 
18. Organizator przewiduje poczęstunek na mecie rajdu. Uczestnicy zaopatrują się we własnym 
zakresie w prowiant oraz napoje. 
 
5. Trasy rajdu 
 
1. Przebieg tras rajdu, ich długość i czas przebycia opracowują uczestnicy poszczególnych grup 
uczestniczących w rajdzie i zgłaszają je w terminie ustalonym przez Organizatorów. 
Warunkiem zakwalifikowania danej trasy rajdu jest odwiedzenie przez uczestników 
przynajmniej jednego miejsca pamięci związanego z Powstaniem Wielkopolskim. 
2. Istnieje możliwość skorzystania z trasy opracowanej przez Organizatora: miejsce startu 
znajduje się przy Pomniku Zdobywców Lotniska Ławica w Poznaniu przed starym terminalem 
lotniska Ławica przy ul. Bukowskiej. Zbiórka o godzinie 9.45. 
Ze względu organizacyjnych, maksymalna ilość uczestników uczestniczących w przejeździe z 
organizatorem wynosi 13 osób. 
3. Długość trasy Pomnik Zdobywców Lotniska Ławica – Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego wynosi około 11 km. 
4. Na mecie Rajdu w Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora 
Muśnickiego Organizator zapewnia możliwość bezpłatnego zwiedzania muzeum oraz 
wysłuchania okolicznościowego wykładu. Ponadto, każdy z uczestników otrzyma pakiet 
materiałów edukacyjnych dotyczących tematyki Powstania Wielkopolskiego. Organizator 
zapewnia także ciepły posiłek na mecie rajdu. 
5. Organizatorzy nie zapewniają transportu powrotnego. 
 
6. Postanowienia końcowe 
 
1. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu. 
2. W grupie powinna znajdować się minimum jedna apteczka pierwszej pomocy. 
3. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 
odpowiada osobiście. 
4. Trasy rajdu prowadzone są przy nieograniczonym ruchu drogowym. 
5. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu rajdu. 
 
Ramowy program Rajdu: 
godz. 9:45 - zbiórka uczestników przy Pomniku Zdobywców Lotniska Ławica (dotyczy trasy 
Poznań-Ławica-Lusowo). 
10:00 - start rajdu na trasie Pomniku Zdobywców Lotniska Ławica – Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie 
11:30 – Przyjazd uczestników rajdu ze wszystkich zgłoszonych tras 
11:45 – oficjalne powitanie wszystkich uczestników 
od 12:00 – poczęstunek dla uczestników, zwiedzanie muzeum. 
16:00 – zakończenie rajdu i wyjazdy grup. 


