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ORGANIZATOR: 

 Klub Turystyki Kolarskiej „BICYKL-1977” 
 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 
 Miasto Ostrów Wielkopolski – Młodzieżowa Rada Miasta, 
 Starostwo Powiatu Ostrowskiego, 
 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim, 
 Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, 
 SKKT „Pędziwiatry” przy SP 6, 
 Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim, 
 Rada Osiedla nr 7 Zacisze-Zębców. 

 
CEL IMPREZY: 

 popularyzacja roweru jako środka komunikacji, rekreacji i turystyki, 
 propagowanie ochrony środowiska naturalnego, 
 zachęcenie do czynnego wypoczynku na rowerze, 
 rekreacja i zabawa na świeżym powietrzu. 

 
TERMIN I MIEJSCE: 

24.09.2011 r. – Rynek – Szkoła Podstawowa nr 6, Ostrów Wielkopolski, 
ul. Staroprzygodzka (wjazd od ul. Granicznej). 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W imprezie mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający rower bez względu 
na wiek. Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze Oddziału PTTK w Ostrowie 
Wielkopolskim przy ul. Starotargowej 5 od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 10:00 do 16:00 do dnia 21 września 2011 r. Przy zgłoszeniach 
korespondencyjnych należy wpłacić wpisowe na konto Oddziału PTTK –  
BZ WBK S.A. O/Ostrów Wielkopolski nr: 
56 10901160 0000 0000 1600 9520  
z dopiskiem „Święto Roweru”. 



WPISOWE: 
Członkowie PTTK Niezrzeszeni w PTTK 

Dzieci i młodzież 
szkolna Dorośli Dzieci i młodzież 

szkolna Dorośli 

4,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 9,00 zł 
 
W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ: 

 rowerową wycieczkę krajoznawczą, 
 pamiątkową plakietkę oraz naklejkę, 
 posiłek turystyczny, 
 dobrą zabawę, 
 udział w konkursach i zawodach z nagrodami dla przedstawicieli drużyn 

(dzieci i młodzież): 
- konkurs krajoznawczy, 
- konkurs z przepisów o ruchu drogowym, 
- konkurs plastyczny. 

 
PROGRAM I TRASY WYCIECZEK: 

Impreza rozpoczyna się o godz. 9:30. Zbiórka uczestników na Rynku przed 
Ratuszem o godz. 9:20. 
Godz.   9:30 – parada rowerzystów ulicami miasta (pod warunkiem 

zabezpieczenia przejazdu przez policję) 
Godz. 10:00 – wyjazd na wycieczki 

Propozycje wycieczek, wycieczki nie będą prowadzone przez 
organizatorów: 

 Trasa nr 1: Ostrów Wielkopolski – Trąba – Wtórek – Kamienice – Ostrów 
Wielkopolski – SP 6 (ok. 20 km) 

 Trasa nr 2: Ostrów Wielkopolski – Trąba – Kęszyce – Bibianki – Westrza 
– Sadowie – Wysoko Wielkie – Ostrów Wielkopolski SP 6 (ok. 26 km) 

 Trasa nr 3: Ostrów Wielkopolski – Piaski-Szczygliczka – Michałków – 
Lewków – Ostrów Wielkopolski SP 6 (ok. 16 km) 

 Trasa nr 4: Ostrów Wielkopolski – Lewkowiec – Rąbczyn – 
Przybysławice – Jaskółki – Radłów – Ostrów Wielkopolski SP 6 (ok. 25 km) 

 Trasa nr 5: (wyczynowa) Ostrów Wielkopolski – Trąba – Kęszyce – 
Biskupice Ołoboczne – Śliwniki – Skalmierzyce – Ociąż – Lewków – 
Ostrów Wielkopolski SP 6 (ok. 40 km) 

 
Godz. 12:00 –  blok imprez na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 (wjazd 

od ul. Granicznej), występy młodzieżowych zespołów 



muzycznych i tanecznych, konkursy i zawody 
sprawnościowe (dla przedstawicieli drużyn) m.in.: 
kolarski tor przeszkód, zawody w żółwiej jeździe na 
rowerze, X mistrzostwa w rzucie napompowaną dętką 
rowerową, wyścig na hulajnogach dla najmłodszych. 
Czynne będą stoiska gastronomiczne i sklepik uczniowski. 

Ok. godz. 15:00 zakończenie imprezy. 
 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW: 

 PRZESTRZEGANIE „Karty Turysty”, 
 przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, ochronie przyrody i 

zabytków oraz przeciwpożarowych, 
 posiadania apteczki i reperaturki przez drużynę i udzielania sobie 

wzajemnej pomocy, 
 respektowania zarządzeń organizatora. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Wycieczki będą odbywały się przy normalnym ruchu drogowym bez 
zabezpieczenia przejazdów zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym; 
organizator prosi opiekunów o zdyscyplinowanie podopiecznych 
i poinformowanie o istniejących zagrożeniach.  
Obowiązek ubezpieczenia i związane z tym koszty obciążają uczestników lub 
organizacje zgłaszające. Członkowie PTTK z opłacona składką członkowską 
za rok 2011 posiadają ubezpieczenie NNW. Odpowiedzialność za ewentualne 
szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania lub 
organizacje zgłaszające. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie uczestnik 
traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.  
Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu. 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIŁOŚNIKÓW ROWERU 
I CZYSTEGO ŚRODOWISKA DO WZIĘCIA UDZIAŁU 

W IMPREZIE „ŚWIĘTO ROWERU” 

SPOTKAJMY SIĘ 24 WRZEŚNIA O GODZ. 9:30 
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA RYNKU 

DO ZOBACZENIA  


