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CEKCYN 2017 – OTWARCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO 
 

REGULAMIN 
IV BOROWIACKIEGO RAJDU ROWEROWEGO  

CEKCYN, 10 czerwiec 2017r. 
 

I. Cel rajdu: 

 poznanie walorów turystycznych Borów Tucholskich i gminy Cekcyn 

 popularyzacja turystyki rowerowej i zdrowego trybu życia 

 uczestnictwo w otwarciu sezonu turystycznego w Cekcynie; program otwarcia 
przewiduje: 

a. 10 czerwca (sobota): 

 pokazy ratownictwa wodnego, prezentacja sprzętu i przejażdżki po 
jeziorze  

 otwarty turniej minigolfa 

 turniej piłki plażowej   

 kiermasz wyrobów lokalnych, organizowany przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy Cekcyn 

 maraton zumba „Fitness dla każdego” – amfiteatr   

 koncert w amfiteatrze 
b. 11 czerwca (niedziela): 

 kiermasz wyrobów lokalnych organizowany przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy Cekcyn  

 czyszczenie jeziora  

 piknik rodzinny  
II. Organizator rajdu: Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego „Cisowy Fyrtel” – 

Wysoka (gmina Cekcyn), przy współpracy: 
a. Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej 
b. Stowarzyszenia Gryf Cekcyn 

III. Oficjalny Partner Rajdu: www.wirtualneszlaki.pl  
IV. Termin rajdu: 10 czerwiec 2017 r.  
V. Organizacja rajdu: 

1. trasy: 
a. trasa 1 – „Bądźmy razem” (dla rodzin z dziećmi): 

Cekcyn – Cekcynek (szosą do granicy lasu) –  Nowy Sumin (drogą leśną wg 
wskazania drogowskazu do „Wioski Borowiackiej) – Cekcyn (ul. Młyńską do 
Dworcowej i powrót na plażę nad  JWC) ;ok.  10 km; trasa wiedzie drogami 
asfaltowymi, o niewielkim ruchu samochodowym oraz drogami leśnymi 

http://www.wirtualneszlaki.pl/
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b. trasa 2 – „Krajoznawcza” (z przewodnikiem): Cekcyn – Brzozie (częściowo czarny 
szlak rowerowy) – Zielonka – Zdroje (szlak pieszy niebieski) – Jelenia Góra – Lisiny – 
Wysoka – Iwiec – Cekcyn (szlak rowerowy – czarny); ok. 34 km; trasa częściowo 
wiedzie drogami asfaltowymi, przy niewielkim ruchu samochodowym oraz drogami 
leśnymi 

c. trasa 3 – „Sportowa”: Cekcyn – Tleń – Śliwice – Wielkie Gacno – Krzywogoniec –  
Cekcyn; ok. 61 km. Trasa w większości prowadzi drogami i ścieżkami leśnymi 

d. trasa 4: „W poszukiwaniu skarbu” (geocaching) 
2. atrakcje na trasach: 

a. trasa 1 „Bądźmy razem” (indywidualna):  

 drogą Cekcyn – Tuchola, przez Cekcynek 

 południk 18⁰E – Cekcynek i Nowy Sumin  

 zjazd z drogi Cekcynek – Tuchola w kierunku zachodnim (koniec wsi Cekcynek) 

 Nowy Sumin – Wioska Borowiacka 

 Nowy Sumin – przystanek w świetlicy wiejskiej, drobny poczęstunek 

 quest „Nowy Sumin po borowiacku” 

 uczestnicy otrzymają uproszczoną mapkę trasy oraz folder „Nowy Sumin – 
wioska Borowiacka”; dla dzieci pamiątkowe znaczki drobne upominki 

b. trasa 2 „Krajoznawcza”:  

 Brzozie – cmentarz ewangelicki z XIX w. 

 Jelenia Góra – rezerwat cisów 

 Lisiny – lej po wybuchu pocisku V-2, testowanego przez Niemców w 
Wierzchucinie oraz cmentarz ewangelicki z XIX w. 

 Wysoka – cmentarz ewangelicki z XIX w. 

 Iwiec – kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej z XIX w. (dawniej świątynia 
ewangelicka) oraz cmentarz ewangelicki z XIX w. 

c. trasa 3 „Sportowa” (indywidualna): 

 każdy uczestnik otrzymuje mapkę, na której są zaznaczone: trasa i punkty 
kontrolne oraz instrukcję przejazdu – z dokładnym opisem 

 we wszystkich punktach kontrolnych każdy uczestnik będzie miał do 
wykonania zadanie; będą one miały charakter quizu i sprawnościowe 

 każdy uczestnik otrzymuje kartę startową, gdzie będzie potwierdzane 
przybycie na punkty kontrolne oraz wykonanie zadań 

 o zajętym miejscu decyduje suma uzyskanych punktów za: 

 kolejność przyjazdu na metę 

 dobrze wykonane zadanie  

 szczegółowa punktacja – w instrukcji 

 dla uczestników, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca przewidziane są nagrody 
d. trasa 4 „W poszukiwaniu skarbu” (indywidualna):  

 każdy uczestnik otrzymuje wykaz skrytek  

 po powrocie do Cekcyna (meta) należy oddać wykaz z zaznaczonymi 
skrytkami, które zostały znalezione 



   

 

 ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW     
       WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  

                                            I GMINY CEKCYN  
 

OFICLALNY PARTNER 

 
 

 o kolejności decyduje liczba znalezionych skrytek  

 uczestnicy powinni dysponować odbiornikiem GPS  

 dla uczestników, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca przewidziane są nagrody 
3. miejsce startu i meta: punkt informacyjny przy galerii „Antrejka”, nad Jeziorem 

Wielkim Cekcyńskim; punkt informacyjny (zapisy) czynny od godz. 09.00 
4. godziny startu: 

a. trasa 1 „Bądźmy razem”:   10.00 – 11.00  
b. trasa 2 „Krajoznawcza”:   11.00 
c. trasa 3 „Sportowa”:   10.00 
d. trasa 4 „W poszukiwaniu skarbu”:  10.00 – 11.00 

5. uczestnicy powinni zameldować się na mecie rajdu najpóźniej o godz. 15.00 

6. zakończenie: godz. 15.30 – przy punkcie informacyjnym  

VI. Warunki uczestnictwa: 
1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z 

niniejszym regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej 
organizatora: www.cisowyfyrtel.pl  oraz na stronie gminy: www.cekcyn.pl, zakładka: 
Oficjalny serwis turystyczny gminy Cekcyn. 

2. Osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie pod opieką dorosłych: rodziców lub 
opiekunów prawnych  

3. Udział w rajdzie jest bezpłatny; na uczestników czeka: 

 wiele wrażeń z dobrze spędzonego dnia 

 pamiątkowy znaczek 

 posiłek na zakończenie (pyszna grochówa) 

 parking dla samochodów 

 parking strzeżony dla rowerów na zakończenie rajdu 

 dobrze wyposażony punkt informacyjny, który będzie się mieścił w/obok  
Galerii „Antrejka”, przy plaży  

 imprezy z okazji Otwarcia Sezonu Turystycznego 
4. warunkiem uzyskania ww. świadczeń jest: 

 zgłoszenie uczestnictwa na adres mailowy: gok@cekcyn.pl z zaznaczeniem: 
Rajd rowerowy Cekcyn.2017 oraz wskazaniem trasy lub 

 zgłoszenie osobiste w punkcie informacyjnym rajdu w dniu 10 czerwca, w 
godzinach 09.00 – 10.30 

5. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność; organizator zaleca 
ubezpieczenie się we własnym zakresie 

6. Uczestnicy muszą posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po 
drogach oraz znać przepisy ruchu drogowego 

7. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica 
lub opiekuna oraz posiadać kartę rowerową 

8. W trakcie rajdu zabrania się: 

 spożywania alkoholu i innych środków odurzających 

 zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych 

http://www.cisowyfyrtel.pl/
http://www.cekcyn.pl/
mailto:gok@cekcyn.pl
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 niszczenia przyrody 

 głośnego zachowywania się 
11. Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w 

czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za 

szkody wyrządzone przez uczestników, 
13. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

Regulaminu 
14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych 

decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 
uczestnika od jego przestrzegania. 

 
ORGANIZATOR 
 
 


