
Regulamin  

SamaRama - Pandemiczny Rajd Rowerowy 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:  

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału w 

pandemicznym rajdzie rowerowym pn. „SamaRama”, zwanym dalej „Rajdem”. 

2. Organizatorem Rajdu jest Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, zwane dalej 

„Organizatorem”.  

3. Udział w Rajdzie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do 

ich przestrzegania. 

4. Rajd ma charakter rekreacyjny, bez klasyfikacji i pomiaru czasu. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE: 

1. Rajd SamaRama odbędzie się w terminie 30 – 31 maja 2020 roku. 

2. Punkt początkowy Rajdu jest dowolny, należy przebyć całą wybraną trasę, tak by punkt początkowy 

pokrywał się z punktem końcowym. 

 

III. DYSTANS, TRASA 

1. Trasa Rajdu jest wyznaczona przez Organizatora. 

2. Uczestnicy mają do wyboru trzy trasy: 

- Trasa Szosowa, długość: 16,1 km, nawierzchnia utwardzona 100%. Przejazd w pobliżu Sanktuarium 

Św. Anny/klasztor - punkt widokowy tama na zalewie Sulejowskim – Groty Nagórzyckie; 

- Trasa Trekingowa, długość: 15,4 km, nawierzchnia utwardzona 60%, dukty leśne, ścieżki nadpiliczne 

40 %. Przejazd w pobliżu Niebieskie Źródła - Sanktuarium Św. Anny/klasztor - punkt widokowy tama 

nad zalewem Sulejowskim – Groty Nagórzyckie; 

- Trasa MTB, długość: 14,2 km, nawierzchnia – dukty i ścieżki leśne, ścieżki nadpiliczne 95%, 

nawierzchnia utwardzona 5%. Przejazd przez Niebieskie Źródła – małe groty - punkt widokowy tama 

nad zalewem Sulejowskim – Groty Nagórzyckie. 

3. Mapy tras (wirtualny przewodnik), wraz z opisem zostaną udostępnione do pobrania na stronie 

Organizatora www.mck-tm.pl 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W Rajdzie ma prawo wziąć udział: 

- osoba, która w dniu 30 maja 2020 roku miała ukończone 18 lat,  

- osoba poniżej 18 roku życia wraz z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem 

i która w dniu 30 i/lub 31 maja 2020 roku wyjechała z punku początkowego na jedną z tras 

zaproponowanych przez Organizatora oraz zakończyła przejazd całej trasy tego samego dnia. 

2. Uczestnicy startują indywidualnie o dowolnej porze i dowolnym miejscu na jednej z wyznaczonych 

tras. 

http://www.mck-tm.pl/


3. Uczestnicy biorący udział w Rajdzie dokumentują swój udział w formie wykonanych podczas rajdu 

zdjęć lub pliku .gpx (np. na podstawie bezpłatnej aplikacji Endomondo). 

4. Najmłodsi uczestnicy – dzieci w wieku do 15 lat, otrzymają, po udokumentowaniu przez rodzica lub 

opiekuna przebytej trasy, dyplomy za ukończenie Rajdu oraz pamiątkowe upominki, do odbioru na 

parkingu przed Skansenem Rzeki Pilicy (ul. Modrzewskiego 9/11) w godzinach 15.00-18.00, w dniu 

ukończenia przez nich Rajdu. 

5. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku 

na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatora. Rodzice 

(opiekunowie prawni), ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w 

Rajdzie.  

6. Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan epidemii, Uczestnicy są obowiązani do stosowania 

aktualnych wytycznych uregulowanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii. 

7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby każdy z uczestników Rajdu posiadał sprawny rower, 

zapasową dętkę, pompkę rowerową, naładowany telefon, a dzieci miały na sobie poprawnie założony 

kask rowerowy i kamizelkę odblaskową. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. Szczegółowe informacje o Rajdzie można uzyskać w Miejskim Centrum Kultury pod adresem e-

mail: samarama@mck-tm.pl lub telefonicznie 44 712 23 69. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu organizacji Rajdu. 

3. Spory związane z Rajdem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie 

będą wiążące i ostateczne.   

4. Warunkiem otrzymania dyplomu/upominku jest osobiste stawienie się dziecka – uczestnika Rajdu 

oraz jego opiekuna prawnego, w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.  

5. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Rajdzie ponoszą Uczestnicy. 

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
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