
REGULAMIN
„4 Wieże Wzgórz Włodzickich”

Rajd Pieszy

I. Postanowienia ogólne

1. „4 Wieże Wzgórz Włodzickich” Rajd Pieszy to wydarzenie o charakterze
rekreacyjnym.

2. Głównym celem wydarzenia jest pokonanie trasy Rajdu o długości 36 km.
3. Pozostałymi celami wydarzenia są:

− zachęcenie do aktywnego trybu życia,
− integracja miłośników pieszych wycieczek i marszy długodystansowych,
− promocja Nowej Rudy i Wzgórz Włodzickich, oraz wież widokowych na Górze

Wszystkich Świętych, Górze Świętej Anny i Włodzickiej Górze, a także ruin
wieży na Grodziszczu.

4. Uczestnikiem Rajdu może być każda osoba, która:
− ukończyła 18 lat,
− zapisała się na stronie podanej przez Organizatora,
− uiściła opłatę startową na podane konto do dnia 5.07.2022 r.,
− bierze w nim udział, dobrowolnie, świadomie i na własną odpowiedzialność,
− osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie tylko pod opieką osób

dorosłych, które biorą za nie całkowitą odpowiedzialność na całej trasie Rajdu
podpisując stosowne oświadczenie na starcie,

− zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu.

II. Organizator i Partnerzy

1. Organizatorem Rajdu jest AD Recreo, Sowie Szczyty.

III. Termin, trasa i zasady Rajdu

1. Wyjazd z Biura Rajdu na start trasy (Gorzuchów Kłodzki) nastąpi o godz. 7:30
w dniu 17.07.2022 r. autokary zostaną podstawione przez Organizatora w rejonie
sali wiejskiej w Świerkach.

2. Biuro Rajdu mieści się w Sali Wiejskiej w Świerkach 61 i czynne będzie w dniu
Rajdu od godziny 6:00 do 7:30 i od 13:00 do 19:30.

3. Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
4. Pakiety startowe będą wydawane w Biurze Rajdu w godzinach 6:00-7:20.
5. Rajd nie uwzględnia elementów rywalizacji. Organizator nie będzie prowadził

klasyfikacji końcowej ze względu na uzyskany czas.
6. Uczestnik podczas trwania Rajdu zobowiązany jest umieścić numer startowy

w widocznym miejscu.
7. Start Rajdu: Gorzuchów Kłodzki (stacja kolejowa – KD) godzina 8:30, meta: Świerki

(sala wiejska) maksymalnie do 19:30.
8. Uczestnik zobowiązany jest do pokonywania trasy Rajdu zgodnie z jej faktycznym

przebiegiem (zgodnie ze śladem GPS podanym przez Organizatora), np.
wykorzystując darmową aplikację Ride with GPS bądź inne urządzenie GPS do
którego może wczytać trasę Rajdu. Większa część trasy rajdu przebiega szlakami
turystycznymi, odcinki poza szlakami turystycznymi będą oznakowane strzałkami
z logo Rajdu.
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9. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy innemu
uczestnikowi i w razie potrzeby wezwania GOPR (tel. 985) lub kontakt
z Organizatorem.

10.Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik
w razie wypadku nie będzie dochodził odszkodowania od Organizatora.

11. Uczestnik, który w trakcie trwania Rajdu zrezygnuje z dalszego pokonywania trasy
zobowiązany jest do poinformowania o tym Organizatora wysyłając SMS o treści
„REZYGNUJĘ” wraz z przydzielonym numerem startowym na wskazany na
identyfikatorze numer alarmowy Organizatora.

12.Limit czasowy dla wszystkich uczestników to 11 godzin (19:30 dnia 17.07.2022 r.).
13.Po upłynięciu limitu czasowego Rajd uznaje się za zakończony, a osoby

pozostające na trasie przestają być jego Uczestnikami.
14.Na trasie Rajdu przy wieży widokowej na Górze Św. Anny będzie punkt

żywnościowy dla wszystkich Uczestników: woda, owoce, ciasteczka. Napoje będą
wlewane do pojemników Uczestników (nie będzie kubków jednorazowych).

15.Każdy z Uczestników będzie musiał przejść przez wyznaczone przez Organizatora
Punkty Kontrolne (PK) na trasie (będą oznaczone w terenie) oraz przybić pieczątki
wszystkich PK do karty rajdu z n/w miejsc:
− PK 1 - wieża na szczycie Grodziszcze,
− PK 2 - wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych,
− PK 3 - Wielka Ławka (Big Bench), Bieganów,
− PK 4 - wieża widokowa na Górze Św. Anny,
− PK 5 - wieża widokowa na Włodzickiej Górze.

16.Weryfikacja nastąpi na mecie przez Organizatora poprzez okazanie przez
Uczestnika karty rajdu. Jeśli Uczestnik będzie miał wszystkie pieczątki z PK na
trasie to otrzyma ostatnią - pieczątkę Finiszera rajdu.

17.Organizator nie zapewnia obsługi medycznej. Uczestnik bierze udział w Rajdzie na
własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem w biurze Rajdu podpisanego
Oświadczenia Uczestnika Rajdu. Uczestnik podaje w oświadczeniu nr telefonu,
który będzie aktywny w czasie trwania całej imprezy.

18.Uczestnik zobowiązany jest do posiadania obowiązkowego wyposażenia w skład
którego wchodzą:
− latarka czołowa (zalecane) lub inne źródło światła z zapasem baterii,
− apteczka pierwszej pomocy wyposażona w: bandaż elastyczny, plastry

z opatrunkiem,
− wodę utlenioną (lub jej zamiennik), chustę trójkątną, folię NRC,
− sprawny i naładowany telefon komórkowy z zapisanym nr tel. Organizatora,
− power bank,
− dokument potwierdzający tożsamość,
− zainstalowaną w telefonie aplikację Ratunek.

19.Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

IV. Opłaty startowe i świadczenia w ramach opłaty startowej.

1. Opłata startowa dla Uczestników wynosi: 130 zł / osobę do 17.06.2022 r. i 140 zł /
osobę od 18.06.2022 r. do 5.07.2022 r.

2. Limit Uczestników – 100 osób.
3. Opłatę startową należy wnieść przy zapisach elektronicznych na stronie

Organizatora w terminie najpóźniej do dnia 5.07.2022 r.
4. Uczestnikom, którzy nie dokonają przelewu na podane konto Organizatora do dnia

5.07.2022 r. Organizator nie gwarantuje Medalu Finiszera.
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5. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa
w Rajdzie, istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego Uczestnika
- do dnia 8.07.2022 r. - prosimy o maila z podaniem imienia i nazwiska osoby
rezygnującej oraz imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu osoby na którą
przepisujemy pakiet z informacją: “Przepisuję swój pakiet startowy na ….. “ i podpis
osoby przepisującej pakiet na adres: kontakt@sowieszczyty.pl.

6. W ramach opłaty startowej Uczestnik ma zapewnione następujące świadczenia:
− organizację i oznakowanie trasy Rajdu,
− pakiet startowy: numer startowy, okolicznościową przypinkę rajdu, karta

rajdu,
− punkt żywnościowy na trasie,
− na mecie: pamiątkowy Medal Finiszera, dla wszystkich, którzy ukończyli

Rajd, ciepły posiłek, kawa, herbata, woda.

V. Postanowienia końcowe.

1. Zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie w szczególnych wypadkach mogą ulec
zmianie o czym Organizator będzie informował za pomocą specjalnego komunikatu
technicznego w Wydarzeniu na swojej stronie internetowej oraz drogą mailową do
wszystkich zapisanych Uczestników Rajdu.

2. Każdy z Uczestników Rajdu zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność na
trasie oraz przestrzegać zasad Ruchu Drogowego w miejscach gdzie trasa
prowadzi drogami publicznymi.

3. Oficjalne komunikaty techniczne podawane przez organizatora mają charakter
wiążący, tzn. traktowane są na równi z zapisami tego Regulaminu, a Uczestnicy
zobowiązani są do ich respektowania.

4. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy Rajdu, skrócenia Rajdu
w przypadku bardzo złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych
czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu Uczestników bez prawa zwrotu
wpisowego.

5. Organizator rezerwuje sobie prawo do przełożenia lub odwołania wydarzenia
w przypadku obostrzeń epidemiologicznych, związanych z COVID-19 bez prawa
zwrotu wpisowego (w przypadku przełożenia Rajdu), z prawem zwrotu 50 %
wartości wpisowego (w przypadku odwołania Rajdu).

6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do
nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów
i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane
na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja,
radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do
uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym
punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi,
swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji tego
wydarzenia oraz innych wydarzeń organizowanych przez AD Recreo i Sowie
Szczyty.

7. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych
pozostaje po stronie Organizatora.

8. Zapisanie się na wydarzenie i wniesienie opłaty jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.

3/3

mailto:kontakt@sowieszczyty.pl

