
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych i Gmina Prażmów 
zapraszają dzieci i młodzież wraz z rodzicami do udziału w rajdzie rowerowym,  

który odbędzie się 12 października 2013 roku na terenie 
ścieżki rowerowej „Doliną Jeziorki”. 

 

„Rodzinny rajd rowerowy doliną rzeki Jeziorki.” 
 Celem drugiej edycji rodzinnego rajdu rowerowego jest promowanie aktywnej 

formy wypoczynku i rozbudzenie świadomości ekologicznej, edukacja ekologiczna, 
inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania najbliższej okolicy i walorów przyrodniczych 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Gminy Prażmów, jak również umożliwienie 
aktywnego spędzenia wolnego czasu wspólnie: dzieciom, młodzieży i ich rodzicom. 

REGULAMIN RAJDU 

1. Organizatorem rajdu jest: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych,  
ul. Sułkowskiego11, 05-400 Otwock i Gmina Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego 1, 
05-505 Prażmów. 

2. Rajd odbędzie się dnia 12 października 2013 r. w miejscu wyznaczonym przez 
organizatora. 

3. Trasą rajdu będzie ścieżka rowerowa „Dolina Jeziorki” o długości około  
16 kilometrów, rozpoczynająca się pod Urzędem Gminy Prażmów. 

4. W rajdzie mogą brać udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe z terenu gminy Prażmów. 
5. Warunkiem koniecznym do rejestracji zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie osób 

niepełnoletnich jest obecność rodzica/opiekuna wraz z dzieckiem lub dziećmi  
w trakcie rajdu. 

6. Termin zgłoszenia upływa z dniem 8 października 2013 r., a zgłoszenia można 
dokonać poprzez e-mail na adres chojnowskipark@parkiotwock.pl lub telefonicznie 
pod nr: 722 397 728 podając: imiona i nazwiska uczestników oraz ich wiek. 

7. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do posiadania własnych rowerów. 
8. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń. 
9. W trakcie rajdu odbędzie się konkurs wiedzy przyrodniczej dla uczestników, który 

zostanie podzielony na trzy kategorie wiekowe: 
- Dla uczniów szkół podstawowych –  klasy IV-VI – konkurs będzie sprawdzał wiedzę 
uczestników z zakresu przeprowadzonego rajdu terenowego, 
- Dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych –  konkurs będzie sprawdzał wiedzę 
uczestników z zakresu przeprowadzonego rajdu terenowego, 
- Dla rodziców, opiekunów i pozostałych osób dorosłych – konkurs będzie sprawdzał 
wiedzę dotyczącą Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w oparciu o informacje 
dostępne na stronie www.parkiotwock.pl. 

10. Oceny i rozdziału nagród dokona jury. 
11. Przyznane zostaną nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii konkursowej. 
12. Udział w rajdzie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące 

zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby rajdu  
i konkursu. 



13. Ewentualne pytania należy kierować na adres: 
 

Chojnowski Park Krajobrazowy 
ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna 

tel. (22) 754 51 00 
tel. kom. 722 397 728 
www.parkiotwock.pl 

 
osoba do kontaktu: Katarzyna Kozłowska 
e-mail: chojnowskipark@parkiotwock.pl  
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminów. 


