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„najważniejsze - nie jaka choroba, ale jaki człowiek na nią choruje” 
(-) Hipokrates 
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I. PATRONAT HONOROWY 
♦ Prezydent miasta Grudziądza - Maciej Glamowski - https://grudziadz.pl/  

II. PATRONAT MEDIALNY 
♦ TVP3 Bydgoszcz - http://bydgoszcz.tvp.pl/  

♦ Telewizja Kablowa TVSM w Grudziądzu - https://tvksm.pl/  

♦ Radio Eska Grudziądz - https://www.eskago.pl/radio/eska-grudziadz  

♦ Gazeta Pomorska - redakcja.grudziadz@pomorska.pl  

III. SPONSOR 
♦ AMGEN - https://www.amgen.pl/o-amgen/  

♦ Polskie Konsorcjum Szpiczakowe - https://pmc.edu.pl/   

IV. ORGANIAZTORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 
♦ Fundacja CARITA im. Wiesławy Adamiec - http://www.szpiczakmnogi.pl/  

♦ PTTK Grudziądz, Klub KALINKA - http://kalinka.net.pl/  

V. PARTNERZY 
♦ Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Polska Koalicja Pacjentów 

Onkologicznych; Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu; Med-Sar; Digital Max 

VI. KIEROWNICTWO RAJDU 
♦ Kierownictwo Projektu Paulina Mazurkiewicz tel. 506-166-018 

    Anita Owczarek  tel. 693-084-555 

♦ Komandor   Grzegorz Rakowiecki  tel. 662-862-316 

♦ Zastępca Komandora  Łukasz Rokicki  tel. 795-103-152 

♦ Obsługa tras   Adam Biernath  tel. 728-919-112 
Zbigniew Grabowski  tel. 694-605-558 

♦ Kierownik imprez  Tadeusz Ciborowski  tel. 571-243-309  

♦ Sekretariat    Emilia Demczur  tel. 500-052-747 
Anna Chróścicka  tel. 602-116-114 

♦ Zabezpieczenie medyczne na trasach: Med-Sar https://www.facebook.com/medsar.info/  

VII. MIEJSCE I TERMIN RAJDU 
♦ Camping 134 w Rudniku (Grudziądz) / http://www.moriw.pl/obiekty-rekreacyjne/camping  

Domek - dla 4 osób, składający się z salonu (łóżko 2-osobowe, stół, krzesła), aneksu kuchennego (lodówka, 
płyta indukcyjna, czajnik), sypialni (dwa pojedyncze łóżka) oraz łazienki (WC, prysznic). 

♦ Zlot odbędzie się w dniach od 20 do 22 września 2019 roku. 

VIII. CEL RAJDU 
♦ Promocja zdrowia. 

♦ Zwiększenie świadomości na temat nowotworów. 

♦ Pokazanie, że szpiczak to nie wyrok i przy pomocy współczesnej medycyny oraz przyjaciół można 
żyć aktywnie na poziomie porównywalnym z tym sprzed choroby. 

♦ Uświadomienie, że powinniśmy mieć marzenia i dążyć do ich spełnienia. 

♦ Wzajemna motywacja do walki ze szpiczakiem. 

♦ Wymiana doświadczeń w radzeniu sobie z chorobą. 
♦ Podnoszenie świadomości o wpływie aktywności ruchowej na poprawę sprawności organizmu, co 

zwiększa efekty leczenia. 

♦ Zachęcenie do przestawienia organizmu na aktywny tryb poprzez jazdę na rowerze. 

♦ Integracja środowiska chorych na szpiczaka i turystów rowerowych. 

♦ Poznanie zabytków, atrakcyjnych terenów i bogatej historii okolic Grudziądza. 

♦ Propagowanie turystyki rowerowej i krajoznawczej, jako czynnej formy wypoczynku. 
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IX. ZGŁOSZENIA i WPISOWE 
♦ Karty zgłoszenia przesyłać do 17.08.2019 roku na adres: 

E-mailem - grzegorz.rakowiecki@fundacjacarita.pl  
Pocztą  - Grzegorz Rakowiecki; ul. Łęgi 13/54; 86-300 Grudziądz 

♦ Ilość miejsc na Rajd jest ograniczona (60 osób) - ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu podejmą 
organizatorzy i poinformują zainteresowanych. 

♦ Wpisowe na Rajd wynosi dla członków Fundacji CARITA 50 zł; dla pozostałych 70 zł. 

♦ Wpisowe wpłacać na konto: 26 1090 1926 0000 0001 1366 4848; WBK o/Jelenia Góra; z dopiskiem: 
„Promocja zdrowia / Imię i Nazwisko”. 

♦ Potwierdzenie wpłacenia wpisowego (skan, ksero) przesyłać do 21.08.2019 roku na adres: 
E-mailem - grzegorz.rakowiecki@fundacjacarita.pl 
Pocztą  - Grzegorz Rakowiecki; ul. Łęgi 13/54; 86-300 Grudziądz 

X. ŚWIEDCZENIA ORGANIZATORÓW 
♦ Ubezpieczenie na czas Rajdu. 

♦ Noclegi z pościelą w domkach campingowych. 

♦ Wyżywienie od kolacji w czwartek do śniadania w niedzielę (śniadania i kolacje - szwedzki stół). 

♦ Możliwość nieodpłatnego wypożyczenia roweru (ilość ograniczona). 

♦ Koszulka zlotowa (dla chętnych spersonalizowana - napis z przodu wg uznania). 

♦ Materiały krajoznawcze. 

♦ Materiały edukacyjne związane ze szpiczakiem. 

♦ Inne niespodzianki. 

XI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 
♦ Aktywny udział w Rajdzie. 
♦ Posiadanie dokumentu tożsamości. 

♦ Przestrzeganie Regulaminu Rajdu. 

♦ Posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego (ewentualne 
drobne, ale fachowe naprawy zapewniamy). 

♦ Przestrzeganie zasad ruchu drogowego, przepisów porządkowych, przeciwpożarowych i zarządzeń 
organizatorów Rajdu. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
♦ Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 
♦ W razie nieprzybycia na Rajd wpisowe nie podlega zwrotowi. 

♦ Organizatorzy Rajdu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zlotu 
osobom trzecim i na odwrót. 

♦ Uczestnik Rajdu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy. 

♦ Organizator zastrzega sobie możliwość niewielkich zmian Regulaminu. Prosimy o śledzenie 
komunikatów na naszej stronie https://www.facebook.com/fundacjacarita/ / http://www.szpiczakmnogi.pl/  

♦ UWAGA! Uczestnik biorący udział w Rajdzie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych 
osobowych oraz wizerunkowych dla potrzeb ubezpieczenia, sponsorów i organizatorów. 

♦ Komandor ma zawsze rację. 
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PROGRAM RAJDU 

20.09.2019 piątek 
12.00 - 20.00  Przyjmowanie uczestników 

17.00 - 17.30  Oficjalne rozpoczęcie Rajdu 

17.30 - 18.30 Kolacja 

18.30 - 19.30 Konkursy - rower na wesoło 

19.30 - 20.30 Warsztat edukacyjny 

20.30 - 21.30 Wieczorne ognisko lub grill - plus dyskusja na nurtujące nas tematy 

21.09.2019 sobota 
09.00 - 09.30 Śniadanie 

10.00 - 15.00 Trasa rowerowa 1 - Dla ambitnych  - ok. 30 km 

Trasa rowerowa 2 - Rekreacyjna  - ok. 18 km 

15.00 - 16.30 Obiad 

16.30 - 18.00 Czas wolny 

18.00 - 18.30 Kolacja 

18.30 - 19.30 Czas wolny 

19.30 - 20.00 Wręczenie nagród dla najlepszych uczestników konkursów 

20.00 - 22.00 Wieczorek integracyjny przy muzyce zespołu Carlos Prats / Somos Cuba 

22.09.2019 niedziela 
09.00 - 10.00 Śniadanie 

10.00 - 11.00 Spacer po lesie rudnickim 

11.00 - 12.00  Zdawanie domków przez uczestników 

12.00 - 13.00 Oficjalne zakończenie Rajdu 

13.00 - 14.00  Zdawanie domków przez uczestników 
 

Cisza nocna obowiązuje od godz. 2200 do 600 

Wyjazdy na trasy po śniadaniu, jazda rekreacyjna 12-15 km/godz. 

W trakcie przerw w jeździe zwiedzanie ciekawych krajoznawczo i historycznie miejsc. 
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Dojazd do campingu 
 

    

Trasy rowerowe
Trasa rekreacyjna 

 

Trasa dla ambitnych 

 


