
 

 

 

 
 

Założenia organizacyjno-programowe  

XVI Małopolskiego Gwieździstego Zlotu Rowerowego „ROWEREM PO ZDROWIE”  

pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka KRUPY  

oraz Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Romana PTAKA. 

PARK RODZINNY UZBORNIA W BOCHNI 
 

1. Cel rajdu: 

 Popularyzacja rodzinnej turystyki rowerowej, jako prostej formy rekreacji; 

 Integracja rodzin i mieszkańców gminy Niepołomice; 

 Propagowanie zdrowego trybu życia; 

 Zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi i historycznymi Puszczy Niepołomickiej  

oraz pobliskich miejscowości; 

 Modelowanie życia wolnego od nałogów i używek. 
 

2. Organizatorzy: 

 Zarząd Wojewódzki TKKF w Krakowie; 

 Burmistrz Miasta Bochnia; 

 Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice; 

 Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niepołomicach; 

 Ognisko TKKF Wiarus w Niepołomicach. 
 

3. Data i miejsce rozpoczęcia rajdu: 

 21 maja 2017 r. o godzinie 8.30, zbiórka uczestników pod Kopcem Grunwaldzkim; 

 Godz. 8.45 wyjazd po trasie: ul. Grunwaldzka – Rynek - Droga Królewska – Sitowiec – Przyborów –

Czarny Staw – ul. Leśna – ul. Lipowa – ul. Szkolna – ul. Mostowa – ul. Majora Bacy – ul. 

Wodociągowa – ul. Karosek – ul. Polna – ul. Oracka – ul. Świętokrzyska – ul. Matejki – ul. Parkowa; 

 Godz. 11.00 przyjazd na metę rajdu, długość trasy ok. 26 km; 

 Godz. 11.00 – 12.00 zapisy do konkurencji sportowo – rekreacyjnych, posiłek, otwarcie zlotu; 

 Godz. 12.00 – 14.00 blok konkurencji sportowo – rekreacyjnych; 

 Godz. 14.00 losowanie nagrody głównej (rower) wśród uczestników rajdu z Gminy Niepołomice; 

 Godz. 15.00 – 17.00 powrót do Niepołomic. 
 

4. Uczestnicy: 

 Mieszkańcy Gminy Niepołomice po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu się do dnia 15 maja 

2017 r. do Prezesa Ogniska TKKF „WIARUS” Leon Pitucha nr tel. 502 385 415 lub do Kierownika 

Sekcji Rowerowej TKKF „WIARUS” Albert Szkutnik nr tel. 600 349 952;  

 Członkowie Ogniska TKKF „WIARUS” i innych grup środowiskowych; 

 Młodzież i dzieci od lat 6 do 18, pod opieką rodziców lub opiekuna prawnego. 
 

5. Postanowienia końcowe: 

 Uczestnicy rajdu powinni posiadać kaski ochronne, kamizelki odblaskowe, rowery przystosowane do 

rajdu zgodnie z obowiązującymi przepisami Ruchu Drogowego oraz dokument tożsamości;  

 Uczestnicy biorą udział w wycieczce rowerowej na własną odpowiedzialność oraz ponoszą 

odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody wyrządzone z własnej winy; 

 Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku z własnej winy nie mogą wnosić żadnych 

roszczeń do organizatorów rajdu; 

 Wszyscy uczestnicy wycieczki muszą się podporządkować organizatorom pod względem 

bezpieczeństwa w czasie przejazdu po całej trasie rajdu; 

 Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od wypadków oraz opiekę medyczną. 
 

Organizatorzy zabezpieczają przejazd grupy zorganizowanej pod względem logistycznym od startu do mety i powrót 

samochodem osobowo-technicznym. Na zabezpieczenie w/w rajdu oraz na zakup medali i pucharów gmina 

Niepołomice przeznaczy z budżetu profilaktyki kwotę 800, 00 zł.  

 

Za organizatorów 
 
 

       …………………………                                                …..…………..………..                                 …………………………  

WSPIERAJĄ NAS 


