
REGULAMIN  
XVIII TURYSTYCZNEGO RAJDU 

KOLARSKIEGO 
„„WWIIOOSSNNAA  ZZ  BBIICCYYKKLLEEMM””  

 
 
 
 
1. ORGANIZATOR: 

 Klub Turystyki Kolarskiej   „B I C Y K L – 1977” w Ostrowie Wielkopolskim 
   
2. WSPÓŁORGANIZATORZY: 

 Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim 
 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski 
 Starostwo Powiatu Ostrów Wielkopolski 
 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

 
3. CELE: 

 aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu; 
 popularyzacja i upowszechnianie turystyki kolarskiej; 
 popularyzacja idei ochrony środowiska naturalnego człowieka; 
 umacnianie więzów między turystami i nawiązywanie nowych znajomości; 
 promowanie pięknych rejonów Wielkopolski  i Dolnego Śląska. 

   
4. TERMIN I MIEJSCE: 

 1-3 maja  2010 r. – SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE w Krośnicach, ul. Kwiatowa 4 
 przyjmowanie uczestników od godz. 18:00 dnia 30 kwietnia 2010 r. w Schronisku Młodzieżowym 

w Krośnicach 
 

5. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA: 
W rajdzie mogą brać udział turyści: indywidualnie lub drużynowo, dzieci i młodzież do lat 18 – tylko 
pod opieką osób dorosłych.  
Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać na  indywidualnej „Karcie uczestnictwa”,  Oddział PTTK  
w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Starotargowa 5, skr. poczt. nr 9,  63-400 Ostrów Wielkopolski, 
osobiście  w godzinach otwarcia biura (10:00 – 16:00) lub za pośrednictwem poczty (oryginał  
dowodu  wpłaty wpisowego) na konto WBK O/Ostrów Wielkopolski nr 56 1090 1160 0000 0000 1600 
9520  z dopiskiem „Wiosna z Bicyklem”. 
Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 kwietnia 2010 r.; przy zgłoszeniach pocztowych należy 
upewnić się o przyjęciu na rajd –PTTK w Ostrowie Wielkopolskim tel. 62 736 28 17 lub komandora 
691 935 666, e-mail: bicykl@o2.pl. 

 
6. WPISOWE:  

CZŁONKOWIE PTTK    
młodzież szkolna:     80,00 zł 
pozostali:    100,00 zł 
 
NIEZRZESZENI w PTTK 
młodzież szkolna:   100,00 zł  
pozostali turyści:   130,00 zł  
Wpisowe wpłacone po terminie wzrasta o 10,00 zł i nie gwarantuje pełnych świadczeń!!! 

 
7. ŚWIADCZENIA: 

W ramach wpisowego: 
 3 noclegi z pościelą; 
 pamiątkowa  pieczątka rajdowa; 



 plakietka i naklejka; 
 punkty na KOT i inne odznaki turystyczne i krajoznawcze; 
 konkurs krajoznawczy z nagrodami; 
 posiłek(i) turystyczny, 
 wstępy do wybranych muzeów; 
 ognisko; 
 niespodzianka. 

 
8. Za dodatkową opłatą można zamówić: 

 Przewodnik po szlakach turystycznych okolic Ostrowa Wielkopolskiego  - 10,- zł 
 Powiat Ostrowski – Przewodnik       - 20,- zł 
 Czasopismo „Na Południu Wielkopolski”      -   3,- zł 
 Podania, legendy i opowieści znad Prosny i Baryczy    - 20,- zł 
 Widokówki Ostrowa Wielkopolskiego – 8 wzorów po    -   1,- zł 
 Mapa Dolina Baryczy        - 14,- zł 

 
9.OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW: 

 posiadanie dokumentów tożsamości, karty rowerowej lub prawa jazdy, członkowie PTTK i PTSM 
legitymacje z aktualnie opłaconymi składkami; 

 przestrzeganie Karty Turysty i Kodeksu Drogowego; 
 przestrzeganie ciszy nocnej; 
 drużyna musi posiadać wyposażoną apteczkę i reperaturkę; 
 pozostawianie porządku w miejscach noclegowych; 
 przestrzeganie przepisów: o ochronie przyrody, zabytków, p-poż; 
 pomoc koleżeńska w czasie rajdu; 
 posiadanie sprawnego roweru; 
 podporządkowanie się kierownictwu rajdu; 
 przestrzeganie niniejszego regulaminu i regulaminu schroniska młodzieżowego. 

 
10. INFORMACJE OGÓLNE: 

 uczestnicy rajdu – członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską objęci są 
ubezpieczeniem grupowym NNW, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie; 

 trasy będą prowadzone przez wykwalifikowanych przodowników turystyki kolarskiej; 
 wyżywienie we własnym zakresie; 
 uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe w czasie 

trwania rajdu; 
 osoby nie stosujące się do Regulaminu i Karty Turysty mogą być wykluczone z uczestnictwa 

w rajdzie; 
 w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie organizatorzy nie będą wydawać 

świadczeń ani zwracać wpisowego; 
 ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń; 
 rajd odbędzie się bez względu na pogodę; 
  In terpretacja n iniejszego regulaminu należy do  organizatorów.  

 
11. Atrakcje na trasach rajdowych: 

 Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, 
 Galeria Ziemi, 
 zabytkowe kościoły, 
 pomniki przyrody, 
 Stawy Milickie i Krośnickie, 
 Wzgórze Joanny, 
 ruiny zamku średniowiecznego, 
 stare dwory i folwarki, 
 cmentarze ewangelickie, 
 pogranicze polsko/niemieckie 
 i wiele innych atrakcji. 

 



Istnieje możliwość wynajęcia roweru na miejscu w Krośnicach.  
Kontakt – CETS: info@cets.com.pl, rezerwacja pod nr telefonu 71 384 60 43. 

 
 

Do uczestn ictwa w  Rajdzie serdecznie zapraszamy wszystkich  miłośników 
turyst yki  kolarskiej , ż ycząc wspaniałych  wrażeń , dobrej  zabawy i  pogody. 

 
ORGANIZATORZY 

 
 

         

 

 
 
 
 
 
Dolina Baryczy to raj dla rowerzystów. Bogata sieć szlaków rowerowych prowadzi przez najciekawsze 
i najbardziej urokliwe zakątki tego pięknego regionu. Szlaki prowadzą przez lasy, stawy, łąki i pola. 
W większości nie są zbyt wymagające dlatego nadają się na rodzinne wycieczki. Nie znaczy to, że 
amatorzy ostrej jazdy nie znajdą w Dolinie Baryczy czegoś dla siebie. Szukający wyzwań mogą zmierzyć 
się z 23-kilometrową trasą crossu rowerowego. 
 
 
Pamiętaj! Poruszając się po stawach lub lasach, płynąc rzeką, przebywając na łonie przyrody pamiętaj, 
że jesteś tu gościem, uszanuj przyrodę i jej prawa. Dbaj o czystość. Zostaw odwiedzane miejsca w takim 
stanie jakbyś chciał je zastać. Nie śmieć i nie strasz zwierząt. Swoje śmieci zabierz ze sobą. Pamiętaj 
także o odpowiednim ekwipunku, wygodnych butach i stroju, prowiancie. 


