
REGULAMIN ODZNAKI UECT 
 
W celu propagowania turystyki rowerowej na terenie Unii Europejskiej, Europejska Federacja 

Turystyki Rowerowej UECT ustanawia „Odznakę i certyfikat UECT”. Odznaka posiada sześć stopni, 

z odpowiednią liczbą gwiazdek umieszczonych na odznace (od 1 do 6). Po uzyskaniu odznaki 

szóstego stopnia uzyskuje się certyfikat UECT. 

 

Kto może zdobywać odznaki i certyfikat? 

Odznaki i certyfikat zdobywać mogą jedynie członkowie federacji zrzeszonych w UECT. 

 

Książeczka odznaki i certyfikatu (książeczka drogowa) 

Dokument ten przeznaczony jest do uzyskania potwierdzeń zrealizowanych wycieczek niezbędnych 

do uzyskania danego stopnia odznaki. Książeczkę drogową, na każdy stopień odznaki oddzielną, 

można zakupić w Oddziale Miejskim PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41, 87-100 Toruń, tel. 

56 622-29-21, e-mail: om.pttk@gmail.com. 

Każdy stopień odznaki wymaga odbycia wycieczek rowerowych do pięciu krajów UE wliczając 

w to uczestnictwo w Europejskim Tygodniu Turystyki Rowerowej UECT. 

Dla kolejnych stopni odznaki, kraje uwzględnione już w otrzymanych stopniach odznaki nie mogą być 

brane pod uwagę.   

Kandydat po spełnieniu warunków uzyskania odznaki pierwszego stopnia przesyła książeczkę 

drogową do weryfikatora (adres poniżej), który nadaje indywidualny numer danej osobie. Do każdej 

przesyłki pocztowej do weryfikatora należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną. Po spełnieniu 

wymagań kandydat otrzyma dyplom i odznakę odpowiedniego stopnia. Po zdobyciu odznaki 

VI stopnia kandydat uzyskuje certyfikat UECT. 

 

Potwierdzenie zwiedzenia danego kraju 

Fakt odbycia wycieczki w danym kraju UE kandydat potwierdza przez uzyskanie odcisku stempla 

dowolnej instytucji, z wyłączeniem firm przewozowych i transportowych, w miejscowości w danym 

kraju, która jest łatwo identyfikowalna. Potwierdzenie udziału w Europejskim Tygodniu Turystyki 

Rowerowej UECT dokonuje się pieczątką imprezy. 

 

Weryfikacja 

Kandydat po spełnieniu warunków danego stopnia wysyła wypełnioną książeczkę drogową do 

weryfikatora dołączając kserokopię swojej licencji klubu zrzeszonego w UECT (w przypadku 

turystów polskich przesyła się kserokopię legitymacji PTTK). Decyzja weryfikatora jest nieodwołalna. 

 

Odznaka 

Po zweryfikowaniu przez weryfikatora książeczki drogowej danego stopnia, kandydat otrzyma 

odpowiednią odznakę i dyplom. Po spełnieniu warunków uzyskania odznaki VI stopnia kandydat 

otrzyma osobisty certyfikatu UECT. 

 

Weryfikatorem odznak jest 

Jean-Claude CANO 11 Rue Louise Labé 56600 Lanester (Francja) 


