
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W II RODZINNYM RAJDZIE 
ROWEROWYM  

 
 

Wypełnia rodzic lub opiekun prawny uczestnika rajdu.  
Ja, niżej podpisana/podpisany 
 
 ___________________________________________________  

 
oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem I Rajdu Rowerowego i 
wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna  
 
____________________________________________________________________ 
 
w II RODZINNYM RAJDZIE ROWEROWYM 
 organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu 
we współpracy z Radą Rodziców.  

 
Wraz z moim dzieckiem udział wezmą (wypisać imiona i nazwiska):   

 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................ 
WYBIERAMY TRASĘ : 

PROSZĘ O ZAZNACZENIE WYBORU  

Trasa 1- 3km- trasa piesza GRUPA POCZĄTKUJĄCA (KLASA 1) 

Szkoła- Aleja Henryka Błachnio- ulica Cieszkowskiego- ulica Swarzędzka- ulica 

leśna- polana przy leśniczówce 

Trasa 2- 6km- trasa piesza lub na hulajnogach- GRUPA PODSTAWOWA 

(KLASA 2-3)Szkoła- Aleja Henryka Błachnio- SKS Unia- Zieliniec- Młyn nad 

Cybiną- leśna droga- polana przy leśniczówce 

Trasa 3- 14 km- trasa rowerowa- GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA  

(KLASA 4-6) Szkoła- Aleja Henryka Błachnio- ulica Cieszkowskiego- dolina 

Cybiny- Uzarzewo- Katarzynki- Kobylnica – Gruszczyn- polana przy leśniczówce 

  



 

Trasa 4- 30 km- trasa rowerowa- GRUPA ZAAWANSOWANA (KLASY 7-8) 

Szkoła- Aleja Henryka Błachnio- ulica Cieszkowskiego- Kobylnica- Kicin- 

Dziewicza Góra- Zieliniec- polana przy leśniczówce 

Mapy dostępne na stronie szkoły od 8.09.2022 

 

 
 

Zbiórka dla wszystkich tras w określonych godzinach odbywa się przed 

Szkołą Podstawową nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu 

  

Oświadczam, że:  
 
 - stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w rajdzie rowerowym w 
dniu 10 września 2022 r.  
 - biorę pełną odpowiedzialność za udział dziecka w I Rodzinnym Rajdzie Rowerowym 
i zezwalam na samodzielny jego samodzielny powrót do domu.  

 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach promocyjnych (strona 
internetowa szkoły, Facebook, prasa).  

 
Wraz ze zgłoszeniem zobowiązuję się uiścić opłatę 20 zł zgodnie z zapisem w 
regulaminie.  
 

 
 
Dla rodziców kl. VII i VIII (proszę o zaznaczenie w przypadku wyrażenia zgody) 

Wyrażam zgodę na samodzielny udział w rajdzie i powrót do 
domu................................................................................................................. 
   (Imię i nazwisko dziecka) 

 
 
 

 
  

__________________________________  
 Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 


