
REGULAMIN

XXV Rajdu Rowerowego Szlakiem Jana Długosza „Wieniawa”
22 września 2018 r.

Organizatorzy

Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa”;
            Kierownik rajdu – Bartłomiej Saran
            Zastępca kierownika – Mariusz Wilk

Cel rajdu

- uczczenie pamięci wielkiego historyka oraz przybliżenie jego twórczości;
- propagowanie turystyki kwalifikowanej;
- popularyzacja krajoznawstwa, kultury fizycznej i racjonalnego wypoczynku;
- popularyzacja walorów turystyczno – rekreacyjnych Ziemi Kłobuckiej i Gminy Nowa 

Brzeźnica.

Termin, trasa rajdu i zasady uczestnictwa

 rajd odbędzie się w dniu    22 września  w kategorii turystyki rowerowej;
 trasa Kłobuck- Łobodno – Ostrowy – Ważne Młyny – Brzeźnica 
 Brzeźnica – Ważne Młyny – Ostrowy – Łobodno –Kłobuck;
 w rajdzie mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące szkoły;
 uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność;
 Młodzież do lat 18. uczestniczy w rajdzie pod opieką osób dorosłych i za 

zgodą Rodziców;
 Zgłoszenia na kartach wg podanego wzoru składać do:

Bartłomiej Saran (nauczyciela wf w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku ul. 
Skorupki 46) lub w ZS nr 2 w Kłobuck do dnia 20 września 2018 r.

Uczestnik otrzymuje:

Drobne, okolicznościowe upominki

Obowiązki uczestnika  

Uczestnik powinien :

1. posiadać ekwipunek uczestnika winien być dostosowany do wycieczki rowerowej 
i warunków pogodowych;

2. sprawny technicznie rower;
3. dowód tożsamości, legitymację szkolną, kartę rowerową;
4. wyżywienie we własnym zakresie;



5. powinien przestrzegać postanowień regulaminu imprezy, zasad ruchu drogowego, 
zasad ochrony przyrody i środowiska, zabytków, bezpieczeństwa, kultury 
turystycznej oraz pomocy koleżeńskiej.

Przebieg rajdu:

1. zbiórka uczestników 9.45, otwarcie rajdu, start;
Kłobuck, Rynek, 22 września (sobota), godz. 10.00;

2. przejazd uczestników w/w trasą z zachowaniem zasad ruchu drogowego;
3. przyjazd do Brzeźnicy – spotkanie przy pomniku Jana Długosza;
4. potwierdzanie przybycia, odpoczynek, powrót.

Postanowienia końcowe

1. w przypadku wyjątkowo złej pogody rajd może zostać odwołany;
2. odpowiedzialność za młodzież szkolną biorącą udział w rajdzie ponoszą opiekunowie 

jednostek zgłaszających udział w rajdzie;
3. kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo zmian w programie i interpretację 

niniejszego regulaminu.



KARTA ZGŁOSZEŃ

( szkoła)

...........................................
Karta zgłoszenia uczestnictwa w XXV Rajdzie Rowerowym

 Szlakami Jana Długosza „Wieniawa”
22 września 2018

L
p.

Nazwisko Imię Data 
urodzenia

Adres - kontakt

Oświadczam(y), że znane nam są postanowienia regulaminu rajdu.

                                                                                       ................................................
podpis (opiekuna grupy)
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