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4 wrzesień 2022 

1. Organizator  

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach 

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

Komandorzy rajdu: Danuta i Arkadiusz Prasoł - 693 420 573, 668 197 941 

2. Cel Rajdu 

Integracja członków klubów kolarskich i podsumowanie wakacyjnych doświadczeń, zapoznanie z 

atrakcjami gminy Ornontowice oraz popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji. 

3. Warunki uczestnictwa 

Do udziału w rajdzie serdecznie zapraszamy członków klubów i sympatyków 

kolarstwa oraz młodzież z sekcji kolarskich ze szkół podstawowych 

współpracujących z klubami turystyki kolarskiej. Osoby do lat 18 biorą udział 

w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dojazd do mety trasami 

dowolnymi. 

Wspólny wyjazd klubowy rozpocznie się o godz. 9
00

 z gliwickiego Rynku, 

turystyczne tempo jazdy, około 15 km/h. 

Biuro Rajdu na mecie będzie czynne w niedzielę 4 września 2022r. od 

godziny 10
00

 do 13
00

 na terenie Amfiteatru Parku Gminnego w Ornontowicach. 

Uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału pieczątką rajdową. 

Wpisowe na rajd nie obowiązuje. 

W pobliżu mety będzie przygotowane miejsce do grillowania – produkty do grillowania we własnym 

zakresie. Na mecie będą przeprowadzone konkursy i animacje dla dzieci, dla zwycięzców konkursów 

przewiduje się drobne nagrody. 

4. Informacje dodatkowe 

Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty. 

Uczestnicy powinni posiadać sprawne rowery wyposażone zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu 

Drogowym. Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w stosunku do 

uczestników rajdu i osób trzecich. Uczestnik rajdu ponosi odpowiedzialność za szkody przez siebie 

wyrządzone oraz za szkody wyrządzone za osobę małoletnią pozostającą pod jego opieką. 

Uczestnictwo w rajdzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku. 

W trosce o bezpieczeństwo zalecamy stosowanie kasków rowerowych. 


