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““WWIIOOSSNNAA  ZZ  BBIICCYYKKLLEEMM”” 
  

REGULAMIN 
 
1. ORGANIZATOR: 
 
- Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim - Klub Turystyki Kolarskiej  “ Bicykl - 1977 “ 

  
2. WSPÓŁORGANIZATORZY: 

- Miasto Ostrów Wielkopolski 
- Powiat Ostrowski 

3. CELE: 
- aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu; 
- popularyzacja i upowszechnianie turystyki kolarskiej; 
- popularyzacja idei ochrony środowiska naturalnego człowieka; 
- wzmacnianie więzi między turystami i nawiązywanie nowych znajomości; 
- promowanie pięknych rejonów Polski  
- uczczenie 100 rocznicy „Bitwy Warszawskiej” 1920 r. 
- realizacja hasła: „Turystyka łączy pokolenia” 

 
4. TERMIN I MIEJSCE: 

-  30 kwietnia  – 3 maja 2020 r. – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zduńskiej Woli  

(Szkolne  Schronisko Młodzieżowe nr 1 "Czekay" ul. Dolna 41  98-220 Zduńska Wola) 

- rozpoczęcie rajdu  30 kwietnia  godz. 19:00 ( przyjmowanie uczestników od 
godz.15.00) 

- zakończenie rajdu  3 maja godz. 9:30 
 

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 Bank 
Santander  O / Ostrów Wielkopolski nr: 56 1090 1160 0000 0000 1600 9520  z 
dopiskiem „Wiosna z Bicyklem” . 
Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 kwietnia 2020 r. lub do momentu 
przyjęcia dotowanej liczby osób.  Przy zgłoszeniach należy upewnić się o 
przyjęciu na rajd ze względu na konieczność rezerwacji miejsc w schronisku 
– tel. do komandora Marian Wawrzyniak 519 125 688, PTTK w Ostrowie 
Wielkopolskim nr 62 300 00 74 lub e-mail: bicykl1977@o2.pl. 

6. WPISOWE:  

 
 CZŁONKOWIE PTTK            SCHRONISKO  
 
 młodzież szkolna:    140,00 zł.  
 pozostali :    160,00 zł 

 
 NIEZRZESZENI w PTTK 
 młodzież szkolna:    150,00 zł.                  
                pozostali :    170,00 zł 
 

Wpisowe dotyczy 40 osób dotowanych. 
Po terminie wzrasta o 20,00 zł  i nie gwarantuje pełnych świadczeń !!! 

 
7. ŚWIADCZENIA: 
W ramach wpisowego: 

- 3 noclegi z pościelą; 
  - odcisk pamiątkowej pieczątki rajdowej; materiały rajdowe 
  - znaczek rajdowy; 
  - punkty na KOT i inne odznaki turystyczne i krajoznawcze; 
  - konkurs krajoznawczy z nagrodami; 
  - ognisko każdego wieczoru z kiełbaską; 
                            - posiłek rajdowy niespodzianka; 

- wstępy do wybranych muzeów; 
   
8.OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW: 

-  posiadanie dokumentów tożsamości, karty rowerowej lub prawa jazdy,członkowie          
   PTTK 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, ppoż. 
  - pomoc koleżeńska w czasie rajdu; 
  - posiadanie sprawnego roweru; 
  - podporządkowanie się kierownictwu rajdu; 
  - przestrzeganie niniejszego regulaminu i regulaminu schroniska młodzieżowego; 

          Zachęcamy do uczestnictwa w kasku i kamizelkach odblaskowych! 

 
9. 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. 
- uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe w 
czasie trwania rajdu; 
- osoby niestosujące 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 i organizator; 
  - rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 
 

Interpretacja n iniejszego regulaminu należy do organizatorów.  
 
10. PROPOZYCJA TRAS: 
 
30.04. czwartek  - Ostrów Wlkp. – Sieroszewice – Ołobok – Brzeziny – Wojków – Jasionna – Kłocko – 
Sieradz – Stawiszcze – Czechy -  Zduńska Wola SSM ( długość trasy ok. 92 km ). Spotkanie uczestników o 
godz.8.30 na pętli na Pruślinie w Ostrowie Wielkopolskim. 
 

mailto:bicykl@o2.pl


 
01.05 piątek - Zduńska Wola – Karsznice  Skansen Lokomotyw -  Łask Lotnisko – Łask – Szadek – 
Zduńska Wola SSM ( długość trasy ok. 60 km ) 
 
02.05 sobota  -  Zduńska Wola – Sieradz – Burzenin – Korzeń – Beleń  (umocnienia ) – Zduńska Wola SSM 
 (długość trasy ok. 56 km) 
 
03.05 niedziela  -  wykwaterowanie do godz. 9.00 – powrót do domów własnymi trasami. 

 
Zduńska Wola - Muzeum Historii Zduńska Wola, Wzgórze Zamkowe, Skansen Lokomotyw, bazylika 

Mniejsza pw. Wszystkich Świętych, dom urodzenia św. Maksymiliana Marii Kolbego (muzeum), droga 

Krzyżowa przy Kościelnej, pomnik Jana Pawła II, kościół ewangelicko-augsburski, pomnik Żołnierzy 

Wyklętych, dworek Złotnickich, sanktuarium św. Maksymiliana, obelisk poświęcony Ofiarom Katastrofy 

Smoleńskiej, Domy Tkaczy, "Czerwona budka" dla smakoszy hamburgerów, gościniec w stylu francuskim w 

Małkowie, 

Strońsko - kościół św. Urszuli i 11 Tysięcy Dziewic z przełomu XII/XIII w., 

Beleń - umocnienia na linii Beleń, 

Łask - 32 Baza Lotnictwa Taktycznego Łask,  

Sieradz - pozostałości zamku Kazimierza Wielkiego, synagoga, niemieckie fortyfikacje na Wzgórzu 

Zamkowym, gotycko-barokowy kościół podominikański (1300 r.), Brama Krakowska, budynek teatralny, 

kamienica pojagiellońska (XV w.), zajazd pocztowy z XIX w., kapliczka "Gietrzwałdzka" (1879 r.), brama 

Grodzka, pomnik – Poległym za Ojczyznę, pomnik Zesłańców Sybiru, pomnik Harcerzy, dawny kościół 

ewangelicki. 

 
http://www.skansen.zdunia.pl/ 

 
Do uczestnictwa w Rajdzie serdecznie zapraszamy wszystkich 

miłośników turystyki  kolarskiej, życząc wspaniałych wrażeń, dobrej 
zabawy i  pogody .  

 

 
ORGANIZATORZY 

 
             

 
Pamiętaj!  

 
Poruszając się po szlakach turystycznych, przemierzając ścieżki w  lasach,  płynąc rzeką, przebywając na 

łonie przyrody pamiętaj, że jesteś tu gościem. Szanuj 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. 
 

Rajd jest imprezą non-profit, nie ma charakteru komercyjnego. Jest organizowany na 
zasadach samoorganizacji, siłami wolontariatu. 

REGULAMIN 
  

XXVIII TURYSTYCZNEGO  
RAJDU KOLARSKIEGO 

„„WWIIOOSSNNAA  ZZ  BBIICCYYKKLLEEMM””   

  

Projekt dofinansowany przez  
 Powiat Ostrowski i  Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.  

 

             


