
Niedariański Rajd Szlakiem Kurhanów  
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REGULAMIN  RAMOWY IMPREZY: 
 

§ 1. 
 

Organizatorzy  imprezy: Sołtys wsi Niedary, Rada Sołecka wsi Niedary, LZS Niedary, członkowie 
nieformalnej grupy – Towarzystwo  Przyjaciół wsi Niedary -  „Niedarianie”, pasjonaci turystyki 
pieszej i rowerowej,   wolonatariusze – mieszkańcy wsi i  okolic. 

Działania  robocze decyzyjne  i koordynujące  odbywają się  pod egidą” Komitetu 
Organizacyjnego  Rajdu, któremu przewodniczy: Sołtysa wsi Niedary z udziałem 
Przewodniczącego Rady Sołeckiej  oraz  Prezesa LZS  

 

Imprezę patronatem honorowym obejmują: 

Wójt Gminy Zawonia 

Przewodniczący Rady Gminy Zawonia 

 

Rajd współorganizują i  sponsorują między  innymi: 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni 

Lokalna Grupa Działania Trzebnica  

Nadleśnictwo Oleśnica 

 

Imprezę wydatnie wspomaga 

Grupa darczyńców – przyjaciół niedariańskiej społeczności i sympatyków imprezy. 

 
 
 



 
§ 1. 

 

Główne cele i zadania Rajdu :  

 

1.Promowanie  przyległego do północnych granic wsi,  szczególnego miejsca 
jakim jest  archeologiczne stanowisko obejmujące obszar  prehistorycznego 
cmentarzyska kurhanowego sprzed  ok 3 500  lat a   stanowiącego niezbywalną 
wartość naukową  - ważne ogniwo  -  w badaniu  śladów życia człowieka  na tych 
ziemiach. 

 

2.Popularyzacja walorów turystycznych, krajoznawczych i  przyrodniczych okolic 
wsi Niedary, Zawonia, Grochowa,  jako unikalnej, bogatej w atrakcyjne miejsca 
ostoi – której leśne dukty oznaczone Niedariańskim Szlakiem Kurhanowym,   
stanowią  wyjątkowo urokliwy  fragment Gór Kocich. 

 

3.Propagowanie, szczególnie wśród młodzieży oraz  seniorów, aktywnej turystyki  
regionalnej, jako formy wypoczynku połączonej z poszerzaniem wiedzy o 
miejscowej historii i atrakcjach przyrodniczych.  

 

4.Integrowanie  miejscowych środowisk poprzez  kreowanie  w świadomości tak 
mieszkańców jak i odwiedzających nas gości,  jednolitego  obrazu 
tożsamościowego,  społeczności, koncentrującej się wokół wspólnych inicjatyw  
i na tle spójnej  graficznie i  wizerunkowo symboliki nowoczesnej niedariańskiej 
małej  ojczyzny.  

 

5.Krzewienie idei zdrowego, aktywnego stylu życia.  

 

 

-    

 



§ 2.  

Trasa czas i miejsce rajdu. 

 

1.Rajd odbywa  się  cyklicznie   na spacerowym Szlaku Kurhanów w Niedarach, 
oznaczonym po przekątnej  biało -  czerwonymi barwami  umieszczonymi  w polu 
kwadratu.  Start Rajdu inicjowany przecięciem wstęgi symbolizującej 
przekroczenie wrót czasu,  ma miejsce pod Świetlicą wiejską  w Niedarach 
zlokalizowaną  przy ulicy Głównej / uwaga  nazwy ulic w Niedarach  mają 
charakter nieformalny/. 

 

2.Coroczny termin inauguracji imprezy  jest ruchomy  a ustalany  przez  
powoływany każdorazowo Komitet Organizacyjny Rajdu –   w konsultacji  z 
Włodarzami Gminy Zawonia. 

 

3.Prace  Komitetu Organizacyjnego Rajdu koordynuje Sołtys wsi Niedary – który 
z mocy tradycji pełni oficjalną funkcję  Przewodniczącego Komitetu. 

 

 

§ 3.  

Program ramowy imprezy. 

 

Rajdowi mogą towarzyszyć dodatkowe atrakcje wpisujące się  w jego  cele 
strategiczne – patrz  § 1.  Samodzielni organizatorzy tych  dodatkowych zdarzeń  
zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu a w jego 
rozwinięciu i uzupełnieniu  winni stworzyć  własne szczegółowe  plany działań 
ujęte w analogicznych regulaminowych ryzach zgodnych z ogólnymi  przepisami 
prawa i lokalnymi zarządzeniami. 

 

 

 



 

§ 4.  

Uczestnictwo w rajdzie. 

 

1.Każdy z uczestnik,  dociera na miejsce startu rajdu,  bierze  w nim udział i 
powraca z  imprezy, własnym staraniem,  na własny koszt i ryzyko. 

2.Udział w rajdzie jest dobrowolny a jego uczestnicy nie ponoszą opłat 
organizacyjnych. 

3.Uczestnikiem Rajdu może być osoba fizyczna dorosła  w każdym wieku. 
Młodzież  poniżej 18 roku życia muszą przedłożyć dodatkowo pisemną zgodę 
rodzica/prawnego opiekuna na samodzielny  udział w Rajdzie – Sołtysowi – 
Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego. Dzieci poniżej 13 roku życia 
muszą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie  z pełnoletnim opiekunem.  

 

4.Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste, a ubiór  
dostosować  do aktualnych warunków pogodowych. Należy zadbać o  napoje, 
wyżywienie a także stosowny ubiór.  

  

§ 5.  

Odpowiedzialność organizacyjna i osobista: 

 

1.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione, 
pozostawione,  ewentualnie utracone lub uszkodzone w inny sposób w czasie 
poświęconym na udział w imprezie.   

 

2.Większość trasy rajdu  przebiega na terenie  lasów  państwowych – przypomina 
się więc o konieczności przestrzegania zasad udostępniania lasów, zawartych w 
Ustawie z 28 września 1991 r. o lasach.”  

 



3.Mając na względzie zmianę /po 25 maja 2018/ europejskich  przepisów 
dotyczących  przetwarzania danych osobowych tzw. RODO  Komitet 
organizacyjny rajdu nie  będzie gromadził,   ani  tym bardziej przetwarzał i 
komukolwiek przekazywał  podlegających szczególnej ochronie    danych 
osobowych uczestników imprezy.  

W systemie  oficjalnej komunikacji i niezbędnej  informacji  wewnętrznej, 
relacjach na stronie  www. niedary.pl unikamy podawania nazwisk stosując 
niedariański system komunikacji, będący syntezą  imienia i nieformalnej nazwy 
ulicy. Powyższe nie dotyczy osób piastujących tzw. stanowiska publiczne. 

   

4.Udział  w rajdzie jest jednoznaczny  z akceptacją  jego  regulaminu Rajdu. 

 

§ 6.  

Postanowienia końcowe: 

 

1.Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian 
dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do przerwania lub nawet  
odwołania Rajdu, w tym nawet  do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Rajdu. 

  

2.Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Komitetu 
Organizacyjnego  Rajdu  

 

3.Regulamin ramowy rajdu oraz wszystkie regulaminy szczegółowe będą 
publikowane na stronie internetowej wsi Niedary: www.niedary.pl  a 
dodatkowo  w wersji papierowej zostaną wyłożone do wglądu w Świetlicy  
podczas trwania imprezy. 

Regulamin  przyjęto: 

/-/ Sołtys i Rada Sołecka Wsi Niedary 

Opracowanie – rzecznik prasowy rajdu: /-/ Jerzy Lewandowski 

 


