
XIX WIOSENNY RAJD  

ROWEROWY „KONWALIA” 

1 – 16 MAJA 2021R. 

REGULAMIN 

1. ORGANIZATOR 
1. Oddział PTTK „Szaniec” w Skierniewicach, ul. Sienkiewicza 18, 96-100 Skierniewice 
2. Miasto Skierniewice - Wsparcie finansowe 
 
2. CEL IMPREZY 
- popularyzacja turystyki rowerowej i krajoznawstwa jako formy aktywnego wypoczynku 
po nauce i pracy, 
- pogłębianie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, 
- integracja grup rówieśniczych i rodzin, 
3. TERMIN I MIEJSCE 
1. Rajd ze względu na swoją formułę może być realizowany przez uczestników w 
dowolnym miejscu w Polsce na dystansie minimum 19 kilometrów (dystans z racji 19 
edycji Rajdu Rowerowego „Konwalia”). 
2. Przejazd rowerowy należy zrealizować w terminie 01-16 maja 2021. 
4. ZASADY RAJDU i LIMIT CZASU 
1. Rajd posiada limit czasowy – należy go rozpocząć i zakończyć tego samego dnia. 
2. Rajd można pokonać pojedynczo, rodzinnie lub w kilkuosobowej grupie (z 
zachowaniem reżimu sanitarnego). 
3. Ze względu na to, że rajd ma charakter rekreacyjny zalecamy brak pośpiechu, 
delektowanie się otaczającą przyrodą, tempo nieśpieszne, rodzinne. 
5. ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Zgłoszenia do rajdu przyjmowane będą od dnia 30.04.2021 g. 12:00, do 15.05.2021 
do g. 18:00. 
2. Limit zgłoszeń – 380 uczestników. 
3. Zgłoszeń dokonuje się zakupując pakiet startowy na 
stronie https://szaniec.pttk.pl/konwalia/ 
Zakupienie pakietu jest równoznaczne z zapisem na rajd i akceptacją niniejszego 
regulaminu. 
4. W rajdzie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które wniosły opłatę startową. 
5. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych. 
6. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich 
opiekunów. 
7. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich 
podopiecznych i za ich bezpieczeństwo podczas biegu. 
6. KONKURS I NAGRODY, ODBIÓR PAKIETÓW 
1. Dla 40 osób, które prześlą najciekawsze zdjęcie z Rajdu KONWALIA wraz z 
screenem (zrzutem ekranu) lub zdjęciem zegarka potwierdzającym swój przejazd 
minimum 19km, przeznaczono upominki turystyczno-rowerowe 
2. Zdjęcie z Rajdu i potwierdzenie przejazdu, prosimy o przesłanie na adres: 
triathlon.skierniewice@gmail.com tytuł maila „Konkurs – Rajd Konwalia” w terminie do 
17.05.2021 do godz. 20:00. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu zakończy się dnia 18.05.2021r do g. 20:00 
3. Pakiety wraz z nagrodami będą do odebrania w siedzibie PTTK „Szaniec” lub 
rozsyłane pocztą (w zależności od wyboru podczas rejestracji) od dnia 19.05.2021r. 



7. OPŁATA STARTOWA 
1. Opłata startowa za udział w XIX Wiosennym Rajdzie KONWALIA wynosi: 
10zł – koszulka + przypinka 
30zł – koszulka + przypinka + kubek 
30zł – koszulka + przypinka + medal 
50zł – koszulka + przypinka + kubek + medal 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Decydując się na start Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu 
udział w Rajdzie. 
2. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością 
lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu 
odpowiedzialności. 
3. Wniesiona opłata za bieg nie podlega zwrotowi. 
 


