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I - PATRONAT HONOROWY 
 

  POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 

Starosta powiatu płockiego          - Mariusz Bieniek 

Wójt Gminy Duninów                                  - Mirosław Krysiak 

Wójt Gminy Łąck                                         - Zbigniew Białecki 

II - ORGANIZATORZY 

Oddział Zakładowy PTTK przy PKN ORLEN S.A. w Płocku 

Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Beneqteam” 

III – KOMITET ORGANIZACYJNY 

Komandor  rajdu                                    - Marek Olejniczak  668 191 728 

Z-ca Komandora  ds  imprez                 - Piotr Żekanowski                                                               

   Z-ca Komandora ds. tras  rajdowych  - Roman Sadowski 

                                                                  - Alfred Orgoński 

Kwatermistrz                 - personel OW Mazowsze 

Sekretariat     - Grażyna Nowacka   

KO  /wieczorek, nagłośnienie/              - Piotr Żekanowski        

 

IV - CEL RAJDU 

- popularyzacja turystyki rowerowej 

- czynny wypoczynek na świeżym powietrzu 

- integracja środowiska turystyki kolarskiej 

- promowanie atrakcyjnych turystycznie miejsc Gostynińsko  - Włocławskiego Parku Krajobrazowego 

                                                                                 

 V - TERMIN I MIEJSCE RAJDU 

Rajd odbędzie się w dniach 31.05-2.06. 20189 roku; baza Rajdowa w ośrodku wypoczynkowym „Mazowsze”  nad 

jeziorem w Soczewce k/Płocka 

VI - ZGŁOSZENIA 

Karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty na rzecz organizacji rajdu (ksero) należy przesłać pocztą na adres: 

Marek Olejniczak ul. Gintera 4 m 3  09-407 Płock 

lub elektronicznie na adres: marcopolo202@wp.eu 

Wpłatę należy przelać na konto: 

Oddziału Zakładowy PTTK przy PKN ORLEN S.A. w Płocku 

05 1020 3974 0000 5002 0103 6268 

w tytule przelewu wpisując „Rowerowy Rajd Chemików 2019”  

                          w terminie do 6. 05.2019.  

Wpłata uiszczona po tym terminie wzrasta o 10,00 zł.  
 

UWAGA!  

1. Zgłoszenia po terminie wymagają wcześniejszego kontaktu drogą elektroniczną na adres marcopolo202@wp.eu 

lub telefonicznie 668 191 728 celem uzgodnienia ewentualnych warunków uczestnictwa. 

2.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przydzieleniu noclegów decyduje kolejność zgłoszeń 

3.  Lista zakwalifikowanych uczestników Rajdu dostępna na stronie internetowej http://www.beneqteam.pl/gdzie 

zamieszczane będą również bieżące informacje zlotowe. 

4. Wpłata na rzecz organizacji rajdu:               - 130,00 PLN 

VII - ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW 

   -   2 noclegi z pościelą w pokojach: 2 - 3 – 4 osobowych  

   -   posiłek: 31. 05. wieczorem, 1. 06. rano i wieczorem oraz 2. 06. rano.  

   -   okolicznościowy  znaczek rajdowy 

   -   nagrody za czołowe miejsca w konkursach 

   -   odcisk okolicznościowej pieczęci 

   -   potwierdzenie punktów na KOT 

 -   potwierdzenia i weryfikacja odznak krajoznawczych /KOT, Turysta Senior/ 

 -   dla chętnych nocleg z 30 / 31. 05.2019r /po opłaceniu dodatkowego 

http://www.beneqteam.pl/


  30 zł/  Organizatorzy zabezpieczają trasę w dniu 31.05.2019r 

 

 VIII - OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 
 posiadanie dowodu tożsamości i legitymacji PTTK 
 posiadanie sprawnego roweru 
 przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz zasad Karty Turysty 
 przestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz postanowień kierownictwa Rajdu 
 przestrzeganie ciszy nocnej w godz. 23

30
 do 6

00
 

IX - PROGRAM RAJDU 

Piątek  31.05.2019 r. 

      godz.9:00 - trasa /Soczewka – Sendeń – Białe(kościół) -  Lucień(kościół) – Gostynin(zamek) – Gaśno(pomnik) – 

Korzeń – Łąck(Stado Ogierów) - Soczewka –  ok. 60 km . 

od godz. 16
00

 przyjmowanie uczestników 

godz. 19:00         posiłek w bazie zlotu (kolacja) 

godz. 20
00

 uroczyste otwarcie Rajdu oraz wieczorek integracyjny 

 (szwedzki stół )                            

Sobota  1.06.2019 r. 

godz. 8
00

 śniadanie  

godz. 9.oo            wyjazd na trasę do Płocka  /zwiedzanie miasta,  

uczestnictwo w Jarmarku Tumskim 

     lub na trasę     Soczewka – Dobrzyków – Wiączemin(zwiedzanie Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego) – 

Łąck - Sendeń  – Soczewka około 70 km                                                                                             

godz. 17
00

- 18
00

 posiłek w bazie zlotu (obiad) 

godz. 18
00

 - 20
00

 konkursy z nagrodami 

godz. 20
30

 ognisko turystyczne ( ewentualnie  grill) 

godz. 21  dla chętnych nocny rajd z pięknymi widokami na Płock 20 km 

Niedziela  2.06.2019 r.   

godz. 9
00

 śniadanie  

godz. 10
00

 uroczyste zakończenie Rajdu, wręczenie nagród 

X - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- młodzież do lat 18 może wziąć udział tylko pod opieką osoby dorosłej 

- organizatorzy Rajdu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu osobom trzecim 

i na odwrót 

- zaleca się uczestnikom ubezpieczyć na czas dojazdu i na powrót 

- w razie nie przybycia na Rajd wpisowe nie podlega zwrotowi 

- członkowie PTTK posiadają NNW w ramach opłaconych składek członkowskich 

- osoby nie będący członkami PTTK powinny ubezpieczyć się indywidualnie 

- regulamin Rajdu wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny  na stronie internetowej http://www.beneqteam.pl   

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu Organizacja rajdu opiera się na zasadzie „non 

profit” przy wykorzystaniu, zaangażowaniu i działalności wolontariuszy i nie ma charakteru komercyjnego 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa i wykorzystane zostaną tylko w celu realizacji XI 
Rowerowego Rajdu Chemików  

Administratorem danych osobowych jest Oddział Zakładowy PTTK  

przy PKN Orlen SA w Płocku (D P E I R (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r) Patronat medialny - Tygodnik 

Płocki, Radio ESKA, Katolickie Radio Diecezji Płockiej  
 

                    
                                                                          GMINA ŁĄCK 

 

http://www.beneqteam.pl/


 

 

 

 

INDYWIDUALNA KARTA ZGŁOSZENIA 

ROWEROWY RAJD CHEMIKÓW PO MAZOWSZU PŁOCKIM 

 
 

Klub/sekcja…………………………………………………………………………... 

…………………………………………w…………………………………………... 

1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………... 
 
2. Adres zamieszkania………………………………………………………………. 
 
3. Kontakt ICE  ………………………………………………………. 
 

4. Nr Legitymacji PTTK (aktualne składki)………………..………………………. 
 
5. Dodatkowy nocleg z 30  / 31 – 05 – 2019r  …………..zł 
 
6. Wpisowe w wysokości ………. wpłacono na adres 

 

Oddział Zakładowy PTTK przy PKN ORLEN ul. Chemików 7 09-411 Płock 

                             Nr Konta PKO BP I Oddział Płock   

                      05 1020 3974 0000 5002 0103 6268 

                            z dopiskiem „Rowerowy Rajd Chemików 2019” 
 
7. Oświadczam że regulamin rajdu jest mi znany i zobowiązuję się do      
    przestrzegania jego treści, oraz zaleceń kierownictwa imprezy. 
-  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

   potrzeb organizatorów rajdu zgodnie z z ustawą z dnia 29 sierpnia 

   1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz.U. 2016, 
   poz. 922 z późniejszymi zmianami/, w tym umieszczenie na stronie 

   internetowej organizatorów zdjęć z rajdu. 
 
 

 
 

                        ………………………………………… 

                                      czytelny podpis 
                                      (za osoby niepełnoletnie podpisuje rodzic lub opiekun) 

 
I.C.E. – (In case of emergency – w nagłym wypadku) 
w razie potrzeby prosimy o skopiowanie odpowiedniej ilości zgłoszeń 
 

 


