
Bryn/ca, 29-30. 04. 2006 r. (sobota-n/edz/ela)

Redakcja MTST .Cyk/oturysta- Zaprasza na Rajd Rowerowy

Organizacja i wspólorganizacja:
-Redakcja MTST "Cykloturysta" z Gliwic, Red. Nacz. Leslaw Dynak
- Urzad Gminy Miasteczko Slaskie -wspólpraca
- Parafia ss Apostolów Piotra i PawIa -Brynica -duchowe wsparcie i blogoslawienstwo na droge.
-Solectwo Brynica -wspólpraca

. - Urzad Miejski Tarnowskie Góry - wspólpraca

Charakter i cel imprezy:
-Poznanie piekna Ziemi Tarnogórskiej.
-Festyn Rodzinny, spotkanie rowerzystów z Gmin Powiatu Tarnogórskiego i Slaska.
- Wspólzawodnictwo sportowo-turystyczne o Puchar Proboszcza Brynicy.

-Wspólna Biesiada rowerzystów -gitara i spiew zalecane.
-Uroczysty charakter imprezy z okazji lO-lecia dzialalnosci MTST Cykloturysta.

Termin i meta imprezy: .
29-30.04.2006 r. (Sobota-Niedziela). Brynica, boisko przy Remizie Stratackiej w Brynicy. Dojazd indywidualny.

Progl'llm:
29. 04. (sobota)
ok. l 5:00 h - spodziewany przyjazd na nocleg grupy jadacej z Gliwic - zbiórka kolo Remizy -nocl~g; wlasne karimaty i

spiwory.
16:00-17:50 h zakwaterowanie (wymagany pilny kontakt z organizatorem: 20-35 miejsc zapewnionych!).
18:00 h -Udzial przybylych rowerzystów we Mszy Sw.

ok. 19:30 h - Wspólne Biesiadowanie (mozliwe ognisko)
22:00-6:00 h (cisza nocna!)

30. 04. (niedziela)
II: I S h - Udzial przybylych rowerzystów we Mszy Sw. Po nabozenstwie blogoslawienstwo rowerzystów.

ok. 12: 15 h - Przyjmowanie uczestników jednodniowych na mecie rajdu.
ok. 12: 1S h - Oficjalne powitanie uczestników.
ok. 12: I S h - konkursy rowerowe (slalom kolarski, ZÓlwia jazda - zapisy na biezaco).

ok. 14:00 h - zakonczenie imprezy: ogloszenie wyników, wreczenie dyplomów i nagród rzeczowych

zwyciezcom w konkursach.

ok. 15:00 h - wyjazd na nocleg w Woznikach -2 rózne obiekty noclegowe (dotyczy uczestników jadacych dalej na "2
Ogólnopolska Pielgrzymke Rowerzystów" na Jasnej Górze w dn. 2. OS.). Nocleg w Woznikach z 30. 04. na I. OS. i przejazd do
Czestochowy na kolejny nocleg z l. OS na 2. OS. i udzial w Pielgrzymce Rowerzystów.
Wpisowe:
2,50 zl. (MIodziez) 3,00 zl (Dorosli), -nie dotyczy mieszkanców Brynicy!
Swiadczenia:

-Puchar Proboszcza Brynicy dla naj liczniejszej i najaktywniejszej druzyny rajdowej -na wlasnosc.
Nagrody pocieS7.enia dla najmiodszego i najstarszego uczestnika, oraz dla uczestnika z najdalszej miejscowosci.
- naklejki rajdowe,
-Pamiatkowa Pieczatka ozdobna
-Slodki poczestunek dla dzieci.
-Dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwyciezców w konkursach.
Warunki uczestnictwa:

Dobry humor. Sprawny rower i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Dzieci tylko pod nadzorem doroslych.
Organizator nie bierze zadnej odpowiedzialnosci za wypadki i szkody poniesione przez uczestników rajdów, oraz wobec osób
trzecich.

Ubezpieczenie:

Ubezpieczenie we wlasnym zakresie.
Uwagi koncowe: Rajd odbedzie sie bez wzgledu na pogode! Zapraszamy!
Organizator zastrzega sobie prawo do wlasnej int~rpretacji regulaminu, oraz do zmiany programowej rajdu i konkursów.
Nie przestrzegajacy polecen organizatora moga zostac wykluczeni z rajdu -zero wulgaryzmu. dobry humor wskazany!

Informacje - komandor maratonu - Leslaw Dynak, tel. (0-32) 232-57-39, e-mail: cykloturysta@wp.pl
Nasza strona: www.cykloturysta.pl oraz www.mtst.cykloturysta.prv.pl


