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R e g u l a m i n  R a j d u  K o l a r s k i e g o  

6 3 .  T o p i e n i e  M a r z a n n y  

Tworóg Mały, 22 marca 2020r. 

1. Organizator 

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach, 

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

Komandor Rajdu – Małgorzata Radomska  

2. Współorganizatorzy  

Sołectwo Tworóg Mały, OSP w Tworogu Małym 

3. Cel imprezy 

Uczczenie jubileuszu 70-lecia powstania PTTK, popularyzacja turystyki kolarskiej, krajoznawstwa, poznanie 

przyrody, zabytków, zwyczajów ludowych oraz propagowanie zdobywania odznak turystycznych. 

4. Wpisowe i świadczenia  

Wpisowe wynosi: młodzież - 2,00zł, pozostali - 3,00zł. 

W ramach wpisowego, każdy uczestnik rajdu otrzymuje pamiątkową plakietkę rajdową, odcisk pieczęci 

okolicznościowej, gorącą herbatę (prosimy zabrać własne naczynia), a zwycięzcy konkursów  nagrody. 

Zgłoszenia uczestników na mecie rajdu. 

5. Meta rajdu 

Meta rajdu znajdować się będzie na terenie Remizy Strażackiej w Tworogu Małym koło Sośnicowic.  

Przyjmowanie uczestników w godz. 10:30 do 11:30. 

6. Program rajdu 

 dojazd na metę trasami dowolnymi, lub wyznaczoną, prowadzoną przez przodowników Klubu, 

 godzina  9:00 – zbiórka chętnych na Rynku w Gliwicach, wspólny wyjazd - godzina  9:15, 

 godzina 11:30 –rozpoczęcie konkursu na najpiękniejszą  Marzannę, po którym nastąpi symboliczne 

pożegnanie zimy, poprzez utopienie Marzanny, 

 godzina 12:30 – ogłoszenie wyników konkursów,  wręczenie nagród dla zwycięzców oraz pucharu dla 

najliczniejszej drużyny,  

Na mecie rajdu będzie rozpalone ognisko, przy którym będzie można upiec własną kiełbaskę. 

7. Konkursy rajdowe 

 na najpiękniejszą Marzannę, 

 drużynowy dla najliczniejszej drużyny: 

a) zrzeszonej w PTTK, 

b) szkolnej, 

c) zorganizowanej grupy uczestników niezrzeszonych w PTTK, 

Przy równej liczbie uczestników, wygrywa drużyna przybyła z dalszej miejscowości. 

8. Ogólne warunki uczestnictwa  

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty. Uczestnicy ubezpieczają się od następstw 

nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie, organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki 

powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody powstałe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. 

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 

W trosce o bezpieczeństwo uczestnicy powinni posiadać kaski rowerowe 


