
Regulamin Rajdu Rowerowego „Śladami Ofiar Obławy Augustowskiej” 20 lipca 2019 r. 

I. Cel 

Celem Rajdu Rowerowego jest przybliżenie uczestnikom wiedzy o wydarzeniach, które miały 

miejsce na terenach Suwalszczyzny, Augustowszczyzny, Sejneńszczyzny w lipcu 1945 r. 

Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzą na temat Obławy Augustowskiej i losów miejscowej 

ludności. 

II. Organizatorzy 

Organizatorem rajdu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej 

w Białymstoku, Parafia Giby. 

III. Termin i trasa Rajdu 

1. Rajd odbędzie się 20 lipca 2019 r. (sobota). 

2. Miejsce startu znajduje się przy Hotelu Keresovia w Gibach. Zbiórka o gdz.. 10:00 

   Rajd rozpocznie okolicznościowy wykład na temat Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. 

3. Ze względu organizacyjnych, maksymalna ilość uczestników uczestniczących w przejeździe 

wynosi 90 osób. Uczestnicy Rajdu będą poruszać się w zwartych kolumnach do 15 osób, odległość 

między kolumnami będzie wynosić min. 200 m., zgodnie z Art. 32 Prawa o ruchu drogowym. Tras 

przebiega ścieżkami leśnymi na terenie Nadleśnictwa Pomorze. 

4. Długość trasy ścieżka edukacyjną to 23 km. Start spod hotelu Kresovia w kierunku 

miejscowości Wiłkokuk ścieżką leśną. Po drodze postój przy tablicach edukacyjnych 

umieszczonych na ścieżce "Śladami ofiar Obławy Augustowskiej". 

5. Na mecie Rajdu szkółka leśna Leśnictwa Giby. Organizator zapewnia także posiłek na mecie. 

6. Organizatorzy nie zapewniają transportu powrotnego. 

7. Rajd może zostać odwołany z powodu niekorzystnych warunków pogodowych. 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. W Rajdzie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które chcą zaznajomić się z historią najnowszą 

Polski 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 zgłoszenie uczestnictwa i wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie i udostępnienie wizerunku uczestnika. 

Stosowne formularze dostępne są na stronie Instytutu Pamięci Narodowej 

http://bialystok.ipn.gov.pl., które po wypełnieniu należy przesłać do Organizatorów.  

Uczestnictwo należy zgłosić do 15 lipca 2019 r. przesyłając formularz drogą pocztową lub mailową 

oben.bialystok@ipn.gov.pl. O zakwalifikowaniu uczestnika do Rajdu decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

4. Ilość uczestników Rajdu jest ograniczona - 90 osób. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie dzieci do lat 14 jest złożenie karty uczestnika wraz z 

udziałem pełnoletniego opiekuna. 

6. 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. 

7. Każdy uczestnik po zakończeniu Rajdu wraca do miejsca zamieszkania we własnym zakresie. 

http://bialystok.ipn.gov.pl/
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8. Złożenie przez uczestnika wypełnionej karty oznacza zapoznanie się z niniejszymi zasadami i 

akceptację warunków uczestnictwa w Rajdzie. 

9. 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. 

10. Podczas poruszania się po drogach publicznych uczestników obowiązuje stosowanie się do 

przepisów ruchu drogowego. 

11. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower. 

12. Każdy uczestnik powinien posiadać stosowne ubranie (odzież przeciwdeszczowa, nakrycie 

głowy). 

13. Każdy uczestnik powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. 

14. Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikowanie własnego wizerunku na stronach 

internetowych Instytutu Pamięci Narodowej oraz w jego materiałach promocyjnych. 

15. W trakcie Rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków 

odurzających. 

16. Organizator zaleca uczestnikom Rajdu jazdę w kaskach. 

17. Organizator przewiduje poczęstunek na mecie rajdu. Uczestnicy zaopatrują się we własnym 

zakresie w prowiant oraz napoje. 

V. 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. 10:00 - zbiórka uczestników pod hotelem Kresovia w Gibach, rejestracja uczestników godz. 

10:15 - oficjalne powitanie uczestników i wykład okolicznościowy godz. 11:00 - start rajdu w 

kierunku miejscowości Wiłkokuk 

godz. 14:30 - zakończenie Rajdu i podsumowanie zdobytej wiedzy - testem. 

od 14:30 poczęstunek dla uczestników, wspólne śpiewanie.  


