
  
 

Regulamin XXV Rajdu 

„Rowerowe Pożegnanie Wakacji” 

Leboszowice – 26 sierpnia 2018 

Imprezy dofinansowanej ze środków Miasta Gliwice 

1. Organizator:  

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy  w Gliwicach, 

44-100 Gliwice, Rynek 11, Tel. 32 231 26 16. 

Komandor rajdu: Adam Czerniawski - 602 128 747 

2. Cel imprezy: 

Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości, jubileuszu 60-lecia działalności klubu oraz 

popularyzacja turystyki kolarskiej i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej i osób dorosłych oraz 

pożegnanie wakacji. 

3. Wpisowe i świadczenia: 

Wpisowe na rajd płatne w wysokości 3zł na mecie, dla dorosłych uczestników i 1 zł od młodzieży 

szkolnej. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzyma znaczek rajdowy, a najlepsi w konkursach 

nagrody. 

4. Warunki uczestnictwa: 

Do udziału w rajdzie zapraszamy młodych turystów kolarzy – uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i średnich oraz osoby dorosłe. 

Udział młodzieży wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Udział w rajdzie zespołowy i 

indywidualny. Dojazd na metę trasami dowolnymi, a dla chętnych, wyznaczoną trasą, ze wspólnym 

startem o godz. 9
00

, z gliwickiego Rynku.  

5. Meta rajdu: 

Meta rajdu będzie czynna w niedzielę 26 sierpnia br. od godz. 11
00

 do godz. 13
30

  na terenie obiektu 

rekreacyjnego Młynówka w Leboszowicach przy ul Smolnickiej 6. Na terenie obiektu zostanie 

uruchomiony punkt gastronomiczny i zorganizowane zostanie ognisko turystyczne. 

6. Konkursy: 

Główną nagrodą zespołową są dwa Puchary Rajdu dla najliczniejszej drużyny złożonej z 

uczestników dorosłych oraz dla drużyny młodzieżowej. Na mecie rajdu przeprowadzone zostaną 

konkursy sprawnościowe – rowerowy tor przeszkód i konkurs zręcznościowy, indywidualni 

zwycięzcy konkursów otrzymają nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Gliwice oraz Starostwo 

Powiatowe w Gliwicach. 

7. Ogólne warunki uczestnictwa: 

Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty, 

uczestnicy powinni posiadać sprawne rowery, wyposażone zgodnie z wymogami Kodeksu 

Drogowego. Zachęcamy uczestników do stosowania ochronnych kasków rowerowych. Organizator 

nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody 

wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Interpretacja niniejszego regulaminu 

należy do Kierownictwa Rajdu. 

Komitet Organizacyjny Rajdu 


