
 

 

 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Starostwa Powiatowego w Chełmnie 

 

  
 

 

Regulamin  

V Rajdu Pieszego 

                            18.09.2020 r. 
 

 

1. Organizator: 

 

a) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” 

Siedziba Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag 

Informacja: e-mail: sekretariat@lgdvistula.org, www.lgdvistula.org, tel: 501-795-541 

b) Starostwo Powiatowe w Chełmnie – wsparcie finansowe.  

 

2. Cele Rajdu Pieszego: 

 

a) Cel główny zadania - zwiększenie świadomości historycznej, w tym poszerzenie wiedzy z zakresu 

historii obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy Chełmno, mieszkańców powiatu chełmińskiego, a w 

szczególności mieszkańców Gmin: Chełmno, Grudziądz, Gruta, Lisewo, Łasin, Płużnica, Radzyń 

Chełmiński, Rogóźno, Stolno i Świecie nad Osą, na których obszarze działa LGD „Vistula – Terra 

Culmensis”,  

b) Promowanie obszaru powiatu chełmińskiego i jego walorów historycznych, kulturalnych oraz 

przyrodniczych, poprzez stworzenie rodzaju oferty turystycznej, która może być zachęceniem do 

odwiedzenia powiatu chełmińskiego przez turystów, 

c) Propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem walorów 

historyczno – kulturalnych Powiatu Chełmińskiego, 

d) Zwiększenie aktywności w zakresie dbałości o upowszechnienie historii oraz kultury obszaru powiatu 

chełmińskiego, 

e) Wzbudzenie zainteresowania przeszłością obszaru wśród mieszkańców Powiatu Chełmińskiego oraz 

turystów. 

f) Partnerska inicjatywa na linii – LGD – JST w zakresie organizacji wydarzenia ukierunkowanego na 

aktywizację społeczną.  

 

3. Termin i trasa rajdu pieszego:  18.09.2020 r. (piątek), w godzinach: 14:00-19:30.  

 

Początek trasy - zbiórka przy Osadzie w Kiełpiu.  

Meta – Góra Zamkowa w Starogrodzie.  

 

4. Warunki uczestnictwa: 

 

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie zgłoszenia do dnia 16.09.2020 r. do godz. 14:00.  

 

 

http://www.lgdvistula.org/
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Zgłoszeń należy dokonywać: 

 

a) telefonicznie:  podając swoje dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania lub 

b) droga elektroniczną na adres sekretariat@lgdvistula.org podając swoje dane: imię i nazwisko, 

dokładny adres zamieszkania, w tytule maila należy wpisać Zgłoszenie na V Rajd pieszy lub 

c) osobiście w Biurze LGD „Vistula”- Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag. 

             Biuro czynne jest w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. 

 

 Liczba uczestników jest ograniczona (o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń).   

 

 Maksymalna liczba uczestników to 50 osób.  

 

Uczestnikiem może być wyłącznie osoba dorosła (ukończony 18 rok życia).  

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6. Sprawy organizacyjne Rajdu 

a) Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekun grupy zabezpiecza przejście, zatrzymując ruch                      

i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę. 

b) Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza jezdnią, na 

parkingu, łące lub polanie. 

c) W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy. 

 

7. Zakres Organizatora 

a) Organizator przewiduje: wędrówkę pieszą szlakiem  fortów, długość trasy ok. 6 km  przewodnikiem. 

b) Organizator zabezpiecza autokar.  

Przystanki: 

CARREFOUR Grudziądz – Ruda (przystanek PKS, za Stacją Kontroli Pojazdów a przed Rafpolem), 

Trzebiełuch (przystanek PKS), Paparzyn (stacja benzynowa Orlen), Robakowo (przystanek PKS 

(naprzeciwko sklepu Jagoda), Gorzuchowo (przystanek szkolny), Lisewo (przystanek PKS - Jordanki), 

Kornatowo (przed przejazdem kolejowym), Krusin (przystanek PKS, przed skrzyżowaniem w centrum wsi), 

Kamlarki (przystanek PKS),  Cepno (przystanek PKS), Stolno (przystanek PKS k. Dino), Grubno (zajazd na 

obwodnicy). 

c) Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki spowodowane przez 

uczestników rajdu pieszego. 

d) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe                          

i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu. 

e) Organizator  rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód 

na zdrowiu i mieniu, biorących udział w rajdzie uczestników. 

 

8. Na trasie zabrania się: 

 

a) Spożywania  alkoholu i innych  środków odurzających. 

b) Zaśmiecenia trasy rajdu oraz miejsc przyległych. 

c) Niszczenia przyrody. 

d) Indywidualnej oddalania się od grupy bez opiekuna. 

mailto:sekretariat@lgdvistula.org
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e) Używania szklanych pojemników, butelek, itp. 

f) Głośnego zachowywania się. 

g) Zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora. 

 

9. Informacje dodatkowe: 

 

a) W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator Rajdu Pieszego. 

b) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w w/w regulaminie. 

c) Zgłoszenie udziału w Rajdzie Pieszym jest równoznaczne z tym, iż uczestnik zapoznał się i  

akceptuje niniejszy Regulamin. 

d) Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu Pieszego oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują 

wykluczenie z rajdu. 

 

Postanowienia ogólne: 

 

a) W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

terminu Rajdu lub zmiany miejsca jego organizacji. 

b) Każdy uczestnik Rajdu startuje na własną odpowiedzialność. 

c) Każdy uczestnik we własnym zakresie zabezpiecza odpowiednie obuwie i odzież dostosowaną do  

pieszych wędrówek.  

d) Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

 

 

Źródła finansowania: 

 

Rajd pieszy (I cz. zadania) realizowany jest w ramach projektu „V Rajd Pieszy Fortyfikcaje Twierdzy 

Chełmno - przybyłem zobaczyłem zwyciężyłem” dofinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie 

– realizator Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”. 

 

 

 

 

 

 

Atrakcje (II cz. zadania) finansowane są w ramach projektu grantowego „Aktywni Seniorzy Gminy 

Chełmno” projektu dofinansowanego przez LGD „Vistula-Terra Culmensis” – realizator gmina Chełmno.  

 

 

 


