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REGULAMIN 

 

 

22 maj 2022r. 

1. Organizator:  

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach 
44-100 Gliwice, Rynek 11 tel. 32-231-26-16 

Komandor Rajdu: Danuta Prasoł – PTKol. nr 7728, tel. 693 420 573 

2. Patronat: 

Rajd pod patronatem Burmistrza Sośnicowic 

3. Cel imprezy: 

Popularyzacja turystyki kolarskiej i promocja atrakcji i walorów turystycznych  gminy 
Sośnicowice, popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego, integracja turystów 
kolarzy, zdobywanie odznak turystycznych. 

4. Program Rajdu: 

Start - zbiórka uczestników Rajdu 22 maja 2022r. (niedziela) o godz. 845 przed siedzibą 
Oddziału PTTK „Ziemi Gliwickiej”, Rynek 11. Przejazd trasą wyznaczoną przez przodownika. 

Meta – od godz. 1100 w Grillo-Wędzarni „Zero Chemii” w Bargłówce, ul. Raciborska 30a  

W programie - puchar dla najliczniejszej drużyny, nagrody dla zwycięzców w konkursach 
sprawnościowych, pamiątkowa naklejka i pieczątka. Konkursy rozpoczną się od godz. 1130, a 
ogłoszenie wyników około 1300. 
W ramach rajdu dla pierwszych 100 osób planowana jest niespodzianka kulinarna. 

Zakończenie - planowane jest około godz. 1330. Powrót grupowy lub indywidualny wybraną 
przez uczestników trasą. Z chwilą osiągnięcia mety uczestnik samodzielnie decyduje o 
czasie trwania pobytu na mecie i formie powrotu. 

Udział w imprezie jest bezpłatny - taniej nie będzie. Na miejscu, w lokalu można także 
zakupić posiłki i napoje. 

5. Ogólne warunki uczestnictwa: 

Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Dla 
własnego komfortu uczestnik powinien wykazywać się dobrą kondycją fizyczną i wziąć pod 
uwagę długość trasy. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe w 
stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. Wpisanie na listę uczestników jest 
potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem i jego akceptacją. Udział w rajdzie jest 
równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku (bez danych osobowych) w 
celach dokumentacyjnych. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
Rajd odbędzie się niezależnie od pogody. 

W trosce o bezpieczeństwo zalecamy stosowanie kasków rowerowych 


