
Załącznik do Zarządzenia Nr 66/2022

Starosty Dzierżoniowskiego 

z dnia 24.08.2022 r.

REGULAMIN WYDARZENIA 

TURYSTYCZNO – REKREACYJNEGO PN.

„23. POWIATOWY RAJD PIECZONEGO ZIEMNIAKA”

organizowanego w dniu 18 września 2022 roku

§1

Organizator

Organizatorem wydarzenia turystyczno - rekreacyjnego pn. „23. POWIATOWY 

RAJD PIECZONEGO ZIEMNIAKA” jest Starosta Dzierżoniowski. Dane 

kontaktowe: Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego 

w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 832 52 30, e-mail: 

promocja@pow.dzierzoniow.pl.

§2

Opis wydarzenia

23. Powiatowy Rajd Pieczonego Ziemniaka to impreza turystyczno - 

rekreacyjna polegająca na przejściu wyznaczonych tras rajdu z 

licencjonowanymi przewodnikami turystycznymi. Na mecie Rajdu na 

uczestników będzie czekać przygotowany przez organizatora gorący posiłek, 

ogniska, pieczone ziemniaki oraz animacje dla dzieci.

§3

Termin i miejsce

1. Rajd odbędzie się w dniu 18 września 2022 roku (niedziela)

2. Uczestnicy Rajdu będą mieli do wyboru jedną z trzech tras:

a) MUFLONIK - łatwa, o długości ok. 7 km, start: Ostroszowice skręt 
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na Wiatraczyn, godz. 11:30 

b) MUFLON - średniozaawansowana, o długości ok. 10 km, start: 

Kamionki na ostatnim przystanku autobusowym, godz. 10:00

c) SUPER MUFLON - trudna, o długości ok. 17 km, start: Rościszów na 

ostatnim przystanku autobusowym, godz. 7:30

3. Meta rajdu znajdować się będzie na Leśnym Dworku w Bielawie.

§4

Warunki uczestnictwa

1. W Rajdzie mogą brać udział:

a) zorganizowane grupy szkolne pod opieką nauczyciela;

b) grupy rodzinne lub sympatyzujące ze sobą;

c) indywidualni turyści.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką 

osoby dorosłej i za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia i przekazania Karty 

Uczestnika. Karty Uczestnika będą dostępne na starcie każdej z tras.

4. Osoba, która przed startem nie przekaże do Organizatora wypełnionej 

i podpisanej Karty Uczestnika nie jest uczestnikiem wydarzenia.

5. Każdy Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do przejścia trasy 

z licencjonowanym przewodnikiem.

6. Uczestnicy podczas przejścia trasy nie mogą samowolnie oddalać się od 

przewodnika.

7. Obowiązuje limit uczestników wynoszący 300 osób.

§5 

Konkursy

Na mecie Rajdu przewiduje się zorganizowanie animacji i konkursów dla dzieci 

uczestniczących w rajdzie.



§6

Nagrody i upominki

1. Na starcie każdej z tras Organizator zapewnia upominki okolicznościowe 

w postaci tradycyjnych pamiątkowych przypinek tylko dla uczestników 

spełniających warunki określone w §4 niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zapewni nagrody rzeczowe w dla uczestników konkursów 

odbywających się na mecie Rajdu.

§7

Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w 23. Powiatowym Rajdzie Pieczonego Ziemniaka oznacza 

akceptację treści Regulaminu oraz zgodę na udział w wydarzeniu.

2. Każdy uczestnik Rajdu bierze w nim udział dobrowolnie.

3. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestnika, który decyduje 

się na udział w wydarzeniu. Uczestnik zobowiązany jest dokonać 

samooceny swojego stanu zdrowia przed podjęciem decyzji o udziale 

w wydarzeniu. Osoby, których stan zdrowia nie pozwala na uczestnictwo 

w wydarzeniu, nie powinni brać w nim udziału.

4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie 

będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego 

Regulaminu. 



Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

ul. Rynek 27, tel. 74 832 36 62, 

e-mail: promocja@pow.dzierzoniow.pl
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