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Białystok 2019/07/03 

 

Do wiadomości 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 
15-888 Białystok 
 

 
WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 
(podstawa: art. 65, 65b Ustawy Prawo o ruchu drogowym - tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) 

 

1. Organizator imprezy: 

Stowarzyszenie RowerOver 

ul. Grunwaldzka 52/19, 81-771 Sopot 

adres do korespondencji 

UP 53 ul. Szczecińska 2/2 skr. pocztowa P-28, 80-326 Gdańsk 

telefon, e-mail 

tel. 501 19 36 46, e-mail: kontakt@rowerover.pl  

2. Rodzaj i nazwa imprezy  

Maraton rowerowy CYKLO PUSZCZA 2019 

3. Miejsce imprezy 

Punkt startu i mety zaplanowano w amfiteatrze w Hajnówce, ul. Parkowa. 

Przejazd odbędzie się po trzech trasach o długości: 

a. Profesor 145 km, 

b. Doktor    115 km, 

c. Magister   75 km. 

Szczegółowy przebieg tras: https://www.traseo.pl/moja-mapa/id/2363 

4. Data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia imprezy 

18 sierpnia 2019 r. – rozpoczęcie o godz. 700, zakończenie o godz. 1700 

5. Przewidywana liczba uczestników imprezy 

ok. 300 - 500 uczestników maratonu rowerowego na wolnej przestrzeni 

amfiteatru hajnowskiego 

6. Wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca 

imprezy 

Andrzej Gołębiowski – tel. 501 19 36 46  

Rafał Ziółkowski – tel. 792 047 888 

 

 

................................................ 

mailto:kontakt@rowerover.pl
https://www.traseo.pl/moja-mapa/id/2363
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z up. Rafał Ziółkowski 
 

Załączniki do wniosku: 

1) Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania 

uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2) Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy  

na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia 

każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia. 

3) Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między 

poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program 

przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice 

województw. 

4) Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt. 3 ustawy 

Prawo o ruchu drogowym. 

5) Zobowiązanie organizatora imprezy do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa 

drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, 

a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego 

następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów 

tych napraw. 

6) Pisemna zgoda właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie 

przeprowadzania jej na terenach leśnych. 

7) Mapa z trasą imprezy. 

8) Upoważnienie do reprezentowania Organizatora. 

9) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia oraz za pełnomocnictwo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a 

 

Do wiadomości: 

1. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 

ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok 

2. Podlaski Oddział Straży Granicznej 

ul. Gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok 

3. Wydział Żandarmerii Wojskowej W Białymstoku 

ul. Kawaleryjska 70, 15-245 Białystok 
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Załącznik nr 1 
 

REGULAMIN IMPREZY 

 

 

ORGANIZATOR 

Stowarzyszenie RowerOver, ul. Grunwaldzka 52/19, 81-771 Sopot 
 

TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM  

18 sierpnia 2019 r. 

 

Start i meta są zlokalizowane na terenie amfiteatru przy ul. Parkowej w Hajnówce, 

zgodnie z mapą trasy. 

 

GŁÓWNY CEL MARATONU 

 popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce, 

 sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej, 

 propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, 

 rozwinięcie współpracy między organizacjami samorządowymi oraz mieszkańcami, 

 prezentacja walorów krajoznawczych województwa, 

 podniesienie poziomu koegzystencji pomiędzy rowerzystami, a innymi kierującymi 

pojazdami mechanicznymi na drogach publicznych, mającej znaczący wpływ  

na zmniejszenie ilości wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu 

drogowego, 

 promowanie przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego w trakcie 

poruszania się rowerem po drogach publicznych i używania elementów 

podwyższających bezpieczną jazdę rowerem (kaski, odblaski, odzież ochronna, 

rękawiczki, wymagane wyposażenie i stan techniczny roweru). 

 

TRASA I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY 

 

Trasa maratonu wymaga dobrej zaprawy w turystyce rowerowej. Liczy ona max. 150 km. 

Do wyboru dystanse: 75, 115 km lub 145 km. Start odbywa się w grupach do 15 osób, 

co 2 minuty. Jazda odbywa się samodzielnie lub w grupach. Uczestnicy maratonu, którzy 

zrezygnują z kontynuowania dalszej jazdy rowerem, tracą status uczestnika imprezy.  

Na trasie organizatorzy przygotują 5 punktów regeneracyjnych, na których maratończycy 

otrzymają napoje i posiłki regeneracyjne. Lotny serwis rowerowy dojeżdża na wezwanie i 

świadczy usługi, nie prowadzi sprzedaży części rowerowych. 

 

UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE 

 

Maraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o dobrym 

przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat  

i rejestracja przez serwis internetowy. Młodzież poniżej 18 roku życia może wziąć udział 

w maratonie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na start w maratonie, karty 

rowerowej oraz zaświadczenia od lekarza sportowego dopuszczającego do startu  

w maratonie. 
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Obowiązkowe wyposażenie: kask sztywny przez cały czas jazdy na rowerze. 

Organizatorzy zalecają posiadanie telefonu komórkowego i korzystanie z niego tylko 

podczas postoju. Każdy uczestnik musi mieć na sobie numer startowy z bieżącej edycji 

imprezy. 

 

PAKIET STARTOWY I ŚWIADCZENIA 

 

Każdy uczestnik, który przejedzie trasę otrzymuje medal ukończenia oraz dyplom. 

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają dodatkowo: 

 numer startowy 

 elektroniczny pomiar czasu 

 BUFETY (napoje zimne i ciepłe, posiłki) 

 eskortę ratowników na motocyklach 

 zabezpieczenie medyczne 

 lotny serwis rowerowy 

 płatne fragmenty trasy 

 ciepły posiłek na mecie 

 masaż powysiłkowy na mecie 

 ubezpieczenie NNW 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem danych osobowych uczestników maratonu jest Organizator. Dane 

osobowe uczestników  przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia 

maratonu i nie będą udostępniane innym odbiorcom.  W celu realizacji pomiaru czasu, 

stworzenia list wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym 

rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail 

oraz numer telefonu), zostaną przekazane do firmy mierzącej czas.. Uczestnik posiada 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych 

oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 

wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, 

uniemożliwia udział w maratonie. Przetwarzanie danych uczestników, w związku  

z udziałem w maratonie, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, 

klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – na stronie 

internetowej imprezy. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez 

Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób 

elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym  

z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, 

promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych 

oraz na inne potrzeby komercyjne. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 maraton odbędzie się bez względu na pogodę. 

 Uczestnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje zakaz korzystania  

z zorganizowanej pomocy osób trzecich. 

 Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych  

oraz napotkanych po drodze sklepach. 



 

 
NIP 585 145 74 17 KRS 0000367095 REGON 221103950 PKO BP 17 1440 1387 0000 000012539029 

Adres do korespondencji: Stowarzyszenie RowerOver UP 53  p-28 ul. Szczecińska 2/2   80-326 Gdańsk kontakt@rowerover.pl  

 Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy rajdu uczestnika  

w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji 

wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu. 

 Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów. 

 Uczestnik, który zrezygnuje ze startu na 30 dni przed imprezą traci prawo  

do opłaty startowej i świadczeń. 

 Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator  

nie odpowiada; jazda po drogach odbywa się zgodnie z przepisami kodeksu 

drogowego, które to obowiązują podczas maratonu. 

 Podczas imprezy każdego uczestnika obowiązuje Prawo o Ruchu Drogowym  

oraz konieczność dostosowania się do poleceń służb drogowych. 

 Brak przestrzegania Prawa Drogowego niesie za sobą ryzyko wypadków. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas 

dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. 

 Każdy uczestnik bierze udział w maratonie na własną odpowiedzialność. Osoby  

o niestabilnym stanie zdrowia winny przed startem skonsultować się z lekarzem 

sportowym. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki  

na trasie. 

 Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną 

troskę o środowisko naturalne. 

 Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego 

regulaminu. 

 Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu. 

 Zabrania się palenia papierosów na terenach Puszczy Białowieskiej i w lasach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z up. Rafał Ziółkowski  
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Załącznik nr 2 
 

 

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRAWIDŁOWY  

PRZEBIEG I ZABEZPIECZENIE IMPREZY 
 
 
 

 

Imię i Nazwisko     Telefon 
  

Komandor maratonu 

Andrzej Gołębiowski 501 19 36 46 
  

vice komandor ds. bezpieczeństwa 

Rafał Ziółkowski 792 047 888 
  

Kierownik ds. zabezpieczenia imprezy masowej 

Rafał Ziółkowski 792 047 888 
  

koordynator zabezpieczenia medycznego 

Rafał Dawidziuk  
  

koordynator ds. ratownictwa, PPOŻ., PSP, OSP 

Rafał Dawidziuk  
  

koordynator ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

Rafał Ziółkowski 792 047 888 
  

koordynator ds. bezpieczeństwa antyterrorystycznego 

Rafał Ziółkowski 792 047 888 
  

koordynator ds. łączności i informatyki 

Dariusz Pawlicki 
  

koordynator ds. technicznych 

Grzegorz Żurakowski  
  

oficer dyżurny i pomocnik w centrum zarządzania maratonu 

Rafał Dawidziuk, Rafał Ziołkowski 
  

 

 

 

 

 

z up. Rafał Ziółkowski 
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Załącznik nr 3 

PROGRAM IMPREZY  
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Załącznik nr 4 

PLAN ZABEZPIECZENIA TRASY LUB MIEJSCA 

 

1. Lista osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie  

oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby: 
 

a) Andrzej Gołębiowski 

b) Rafał Ziółkowski 

c) Grzegorz Żurakowski 

d) Dariusz Pawlicki 

e) 36 druhów z OSP Kleszczele, Czyże, Narew, Narewka, Siemianówka, Klejniki … 

 

Służba organizatora wyróżniona jest elementami ubioru w postaci: 

 narzutek koloru pomarańczowego z napisem „kierowanie ruchu” /określone  

w rozporządzeniu/; 

 kamizelek koloru białego, pomarańczowego / fluo - jaskrawy/, żółtego / fluo -

jaskrawy/ – z napisem: „SŁUŻBA INFORMACYJNA”, „SŁUŻBA PORZĄDKOWA” , 

„ SERVICE MARATON”. 

 

Rozmieszczenie służb porządkowych zawarto w załączniku nr 7.  

 

2. Pisemna instrukcja określająca zadania służb porządkowych, opracowana  

w uzgodnieniu z Policją: 

 

I. ORGANIZATOR uprawnienia porządkowe odnoszące się do własnych pracowników 

– organizatorów imprezy, zaproszonych gości oraz uczestników imprezy, którzy 

będą przebywali w obrębie chronionego obszaru – powierza własnym 

wolontariuszom przeszkolonym w tym zakresie i posiadających certyfikat członka 

służby porządkowej i informacyjnej. 

II. Członkowie służby porządkowej i informacyjnej podlegają bezpośrednio tylko  

i wyłącznie Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa imprezy masowej – Panu Rafałowi 

Ziółkowskiemu Pesel: 66092906071; tel. 792047888 i tylko od niego mogą 

otrzymać polecenia. 

III.  Osobą odpowiedzialną ze strony Organizatora za współpracę w zakresie działań 

ochronnych z Kierownikiem ds. bezpieczeństwa jest pan RAFAŁ Ziółkowski –

koordynator – komandor ds. bezpieczeństwa, tel. 792 047 888. 

IV. Uprawnienia /na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r.  

o bezpieczeństwie imprez masowych/  
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Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do: 

1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej,  

a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia 

imprezy masowej; 

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby  

te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 obowiązki uczestników 

imprezy ust. 2; 

4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny  

lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem 

obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich  

do opuszczenia imprezy masowej; 

5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów 

zabronionych. 

 

Zadania służb porządkowych i informacyjnych: 

1) Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa uczestników, a w szczególności: 

 doraźne regulowanie/wstrzymywanie ruchu drogowego w czasie przejazdu 

uczestników maratonu, 

 uniemożliwienie wtargnięcia pieszego na jezdnię w czasie przejazdu 

uczestników maratonu. 

2) Umożliwienie bezpiecznego wykonywania lewoskrętu uczestnikom maratonu poprzez 

regulowanie ruchu pojazdów z naprzeciwka. 

3) Informowanie właścicieli psów o konieczności trzymania ich na uwięzi podczas 

przejazdu uczestników maratonu. 

4) Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego poprzez: 

 informowanie o ewentualnych utrudnieniach na drodze, 

 zabezpieczenie i oznaczenie miejsc potencjalnie niebezpiecznych, 

 oznakowanie uczestników maratonu widocznymi numerami startowymi. 

5) Informowanie osób odpowiedzialnych o wszelkich sytuacjach stwarzających 

zagrożenie dla uczestników maratonu i osób przebywających w rejonie oznakowanej 

trasy, a zwłaszcza informowanie służb ratownictwa medycznego, 

6) podjęcia czynności administracyjno-porządkowych, 

7) Wykonywanie poleceń osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie przebiegu maratonu. 
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8) Niedopuszczenie do udziału w maratonie i eliminowanie z drogi publicznej w jego 

trakcie osób 

 nieposiadających na głowie kasków rowerowych oraz wymaganych 

regulaminem numerów startowych, 

 będących po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie, 

 nie stosujących się do regulaminu, zasad ruchu drogowego, stwarzających 

jednocześnie swą jazdą zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

9) Na podstawie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny traktowanie 

uczestników maratonu jako uprzywilejowanych uczestników ruchu drogowego  

i umożliwianie im pierwszeństwa przejazdu w miejscach zagrożonych. 

10) Reagowanie na pozostawianie przez uczestników maratonu pojazdów mechanicznych  

w miejscach zabronionych, utrudniających ruch bądź zagrażających bezpieczeństwu. 

11) Reagowanie na niebezpieczne zachowania uczestników maratonu, tj. naprawa roweru 

na jezdni, spożywanie posiłków i wchodzenie na jezdnię bez powodu, jazda lewą 

stroną jezdni. 

12) Reagowanie na agresywne zachowania się uczestników maratonu. 

13) Udzielanie osobom zainteresowanym wszelkich informacji na temat: programu 

i harmonogramu imprezy, regulaminu maratonu, numerów kontaktowych do osób 

odpowiedzialnych za organizację, numerów alarmowych, o usytuowaniu punktów 

żywieniowych , pomocy doraźnej, toalet. 

14) Reagowanie na pseudo kolarzy nieposiadających numerów startowych, chcących 

bezprawnie wyłudzić przejazd po trasie, posiłki, medale, masaże, dyplomy itp. nie 

stosując się do regulaminu i bez wymaganych w nim opłat. 

15) Reagowanie na osoby przychodzące z zewnątrz, będące po spożyciu alkoholu, które 

swym zachowaniem wymuszają talony na napoje i jedzenie. 

16) Ujęcie do przyjazdu policji sprawców wykroczeń bądź przestępstw ujawnionych  

na gorącym uczynku. 

 

3. Rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 8,  

oraz miejsce ich rozlokowania:  

Z uwagi na niestacjonarny charakter imprezy: 

a) Nie przewidziano zastosowania barier, płotków do odgradzania miejsca imprezy. 

b) W miasteczku startowym i metowym przewidziano zastosowanie taśm służących 

do oznaczenia odcinka startowego i odcinka końcowego mety. 

c) Tabliczki w żółtym kolorze i z czarnymi napisami umieszczane będą pod znakami 

B-9 na trasie z napisem „Nie dotyczy kolarzy w dniu imprezy”. 

d) Nie będzie stosowanych innych tablic ostrzegawczych i informacyjnych. 
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4. Rodzaj i zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy 

2 karetki typu P z państwowego ratownictwa medycznego.  

6 zastępów z OSP należący do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

3 patrole ratownicze, dwu osobowe motocyklowe na trasie przejazdu udzielające 

pomocy na poziomie KPP. 

 

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA: 

 Realizując zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 

obowiązek zapewnienia przez organizatora imprezy, środków gaśniczych niezbędnych do 

zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych do realizacji w/w obowiązków zaproszono 

do współpracy w tym zakresie: 

 

nazwa jednostki obsada  w zabezpieczeniu zostaną użyte pojazdy 

będące na stanie OSP - TYPU-LPRT i ŚSRG  
OSP CZYŻE 4 DRUHÓW 

OSP KLEJNIKI 4 DRUHÓW 

OSP NAREW 4 DRUHÓW 

OSP NAREWKA 4 DRUHÓW 

OSP KLESZCZELE 6 DRUHÓW 

OSP SIEMIANÓWKA 4 DRUHÓW  

OSP HAJNÓWKA 2 DRUHÓW 

 

ZADANIA DLA WOLONTARIUSZY Z OSP: 

1. zapewnienia środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia działań 

ratowniczo-gaśniczych na bufetach regeneracyjnych w miejscowościach: 

Hajnówka, Narew, Narewka, Siemianowka - koc gaśniczy, gaśnica ABC- 5k GP-4 

X. 

2. zabezpieczenie i udzielenie pomocy osobom poszkodowanym do przyjazdu zespołu 

ratownictwa medycznego organizatora lub zespołu państwowego ratownictwa 

medycznego w sytuacji zdarzenia drogowego z udziałem uczestnika maratonu, 

mającego miejsce na podległym terenie. 

3. ułatwienie pierwszeństwa przejazdu uczestnikom maratonu w miejscach 

newralgicznych. 

6. Sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy 

Na trasie wszystkie dojazdy do skrzyżowań oznaczone zostaną znakami poziomymi  

w postaci „wykrzykników”, strzałek i trójkątów ostrzegawczych. Wszelkie inne miejsca 

potencjalnie niebezpieczne oznaczone zostaną żółtymi znakami poziomymi  

i/lub tablicami ostrzegawczymi.  

7. Oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie 

samochód osobowy m-ki Fiat - Multipola nr rej. GSP –42YT Koloru wiśniowego 

oznaczony na drzwiach  naklejka koloru żółtego z napisem KASZEBERUNDA.  

Dwa motocykle marki BMW nr rej. GSP 26NX GSP 27NX / koloru białego  

Jeden motocykl  do czynności ratowniczych z identyfikatorem wg wzoru. 

8. rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów  

w miejscach wyłączonych z ruchu  
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NIE DOTYCZY KOLARZY 

W DNIU IMPREZY 

W maratonie Cyklo Puszcza nie ma konieczności poruszania się pojazdów 

mechanicznych w miejscach wyłączonych z ruchu.  W przypadku konieczności 

przejazdu Przewiduje się poruszanie kolarzy po odcinkach jezdni wyłączonych z ruchu 

rowerowego. W tych miejscach zostaną zastosowane uzupełnienia pod znakiem B-9 

koloru żółtego z czarnym napisem: 

 

 

9. Organizacja łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy  

a Policją w trakcie trwania imprezy: 

Łączność pomiędzy służbą organizatora a sztabem zabezpieczenia maratonu odbywać 

się będzie za pomocą telefonii komórkowej oraz przez radiostacje nasobne m-ki 

hytera. 

10. Sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających  

z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania: 

Maraton odbywać się będzie z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny jednak  

bez zamykania ruchu drogowego dla innych pojazdów na drogach. Wprowadzono 

regulowanie ruchem drogowym nie powodującym ograniczeń dla innych pojazdów. 

Pisma informacyjne zostaną rozesłane do mediów oraz rzeczników Policji. Na stronie 

internetowej organizatora został opublikowany szczegółowy plan przejazdu maratonu 

wraz z mapą i regulaminem imprezy. 

Sposoby informowania przedsiębiorstw komunikacji publicznej o przewidywanym 

czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym  

Szczegółowy godzinowy harmonogram przejazdów rowerzystów ze wskazaniem tras 

przejazdów po drogach, zostanie wysłany korespondencyjnie i dodatkowo e-mail. 

 z up. Rafał Ziółkowski 
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Załącznik nr 5 

 

 

ZOBOWIĄZANIE ORGANIZATORA 

 

Stowarzyszenie RowerOver zobowiązuje się do przywrócenia do poprzedniego 

stanu pasa drogowego na trasie maratonu, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego 

lub urządzeń drogowych będących następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego 

naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy. 
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WZÓR IDENTYFIKATORA - POJAZDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 IDENTYFIKATOR- NR______________/2019 
UPRAWNIAJĄCY DO WJAZDU NA TEREN LASU OZNAKOWANY ZNAKAMI B-1 „ZAKAZ RUCHU” Z 
WYŁĄCZENIEM POSIADACZY IDENTYFIKATORÓW STOWARZYSZENIA ROWEROVER 

 
MARKA POJAZDU:__________________________________ 
 
NUMER REJESTRACYJNY:_____________________________ 

TERMIN WAŻNOŚCI: 18 SIERPNIA 2019 

GODZINY WJAZDU: 06:00 -18:00 

WARUNKI: 
 BEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWO DLA ROWERZYSTÓW I PIESZYCH 
 OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI DO 20 KM/G 
 DOPUSZCZALNA MASA POJAZDU NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 3,5 T 

PODPIS I PIECZĘĆ WYDAJĄCEGO IDENTYFIKATOR 

RowerOver 

Stowarzyszenie  

81-771 Sopot, Grunwaldzka 52/19 

+48 501 19 36 46 
 
Podpis…………………………….. 

Druk ścisłego zarachowania.  
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WZÓR IDENTYFIKATORA- SŁUŻBY ORGANIZATORA 

 

 

  

SŁUŻBA  INFORMACYJNA 

 

1.  

n
az

w
a
 

w
y

st
aw

cy
 

Stowarzyszenie RowerOver 
81-771 Sopot Grunwaldzka 
52/19  
NIP 585 145 7417 

 

/Na podstawie Art. 20 Ustawa z dnia 20 marca 2009 
r. o bezpieczeństwie imprez masowych/   
Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:  

 1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w 

imprezie masowej osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku 

podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których 

mowa w art. 8 obowiązki uczestników imprezy ust. 2; 

4) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym 

porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem 

imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku 

niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy 

masowej; 

5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób 

stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych 

ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych., a w 

przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do 

opuszczenia imprezy masowej; 

2) legitymowania  

W sytuacji kryzysowej należy skontaktować się z : 
1. Tel. Alarmowy - 514267994 
2. Komandor maratonu  - 501193646 
3. Vice komandor ds. bezpieczeństwa- 

792047888 
4. Zabezpieczenie medyczne – 792047888 
5. Serwis rowerowy 792047888 
6. Policja, Pogotowie Straż Pożarna – 112 

7. Kierownik zabezpieczenia imprezy - 
Ochrona osób i mienia - 792047888 

8. Sztab organizatora - 514267994/ 
792047888                                        

2.  

n
u

m
er

 

id
en

ty
fi

k
ac

y
j 

Nr 0…/2019 

3.  

 w
iz

er
u
n

ek
 

tw
ar

zy
 

 

 

 

 

 

 

4.  

te
rm

in
 

w
aż
n
o
ś

ci
 

od  2019-08-18  

do 2019-06-18 

5.  

p
ie
cz
ęć

 i
 

p
o
d
p

is
 

w
y

st
aw

cy
 Stowarzyszenie RowerOver 

81-771 Sopot, Grunwaldzka 
52/19 +48 501 19 36 46 

 
Druk ścisłego zarachowania 

6.  

Z
aś
w
ia
d
cz
en
i 

p
rz

es
zk

o
le

n
ia

 

Nr 010…../2018 
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Załącznik nr 6 

 

PISEMNA ZGODA WŁAŚCICIELA LASU NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY  

W RAZIE PRZEPROWADZANIA JEJ NA TERENACH LEŚNYCH 

 

Z uwagi iż kolarze poruszają się po udostępnionym cały rok szlaku kolarskim 

Green Velo, a pojazdy mechaniczne organizatora nie będą wjeżdżać w ten obszar  

po uzgodnieniach telefonicznych w Nadleśnictwie odstąpiono od konieczności 

występowania o pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy na terenie 

leśnym. 

 

 

 

 

 

z up. Rafał Ziółkowski 
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ZAŁĄCZNIK NR 8  

Pisemna zgoda właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy na terenach leśnych. 
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Załącznik nr 7 

 

MAPA Z TRASĄ IMPREZY 
/- link aktywna mapa trasy przejazdu kolarzy. Można zoomować i czytać numery dróg. 
https://www.traseo.pl/moja-mapa/id/2363/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.traseo.pl/moja-mapa/id/2363/
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