
Regulamin 
Rajdu Kolarskiego im. Ryszarda Mielnika 

28 sierpnia 2010 r. 
 
1. Cel imprezy: 

 uczczenie pamięci śp. Ryszarda Mielnika – zasłużonego działacza turystyki kolarskiej – 
w 10 rocznicę Jego śmierci, 

 uczczenie 50 rocznicy powstania Zabrzańskiego Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK „Amator”, 
założonego przez śp. Ryszarda Mielnika, 

 uczczenie 60 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 
 
2. Termin i meta rajdu: 

28 sierpnia 2010 r. (sobota). Meta w Ośrodku Wypoczynkowym „Lasy Borowskie” w Mikołowie – 
Borowej Wsi. 

 
3. Organizatorzy: 

 Regionalna Rada Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach, 
 Bytomski Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Catena” w Bytomiu, 
 Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach, 
 Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Wagant” w Katowicach,  
 Rodzinny Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Wagabunda” w Katowicach, 
 Sekcja Turystyki Kolarskiej „HUGO” w Rudzie Śl., 
 Klub Turystyki Kolarskiej „Swobodni” w Siemianowicach Śl., 
 Klub Turystyki Kolarskiej „Gronie” w Tychach, 
 Zabrzański Klub Turystyki Rowerowej PTTK „Amator” w Zabrzu. 

 
4. Przebieg rajdu: 

Uczestnicy przybywają na metę rajdu na godz. 12.00 trasami dowolnymi lub wyznaczonymi przez 
poszczególne kluby, komisje i sekcje. 
Na mecie przewiduje się wspomnienia o śp. Ryszardzie Mielniku oraz konkursy sprawnościowe. 
Na mecie będzie czynny bar „Borówka”. 
Dojazd na metę pieszym szlakiem zielonym od kościoła w Borowej Wsi lub tym samym szlakiem od 
ul. Borowej (boczna ul. 1 Maja) na początku Rudy Śląskiej – Halemby od strony zachodniej, a także 
drogą z parkingu położonego na początku Rudy Śląskiej. 

 
5. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia na rajd będą przyjmowane na mecie. 
 
6. Wpisowe i świadczenia: 

Wpisowe na rajd wynosi 2,00 zł. 
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują plakietkę rajdową oraz nagrody w konkursach rajdowych. 

 
7. Warunki uczestnictwa: 

Warunkiem udziału w rajdzie jest posiadanie sprawnego roweru i karty rowerowej. 
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do indywidualnego 
ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską uczestniczący w rajdzie w zorganizowanych 
grupach są ubezpieczeni przez PTTK. 
Udział młodzieży wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 
Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody poniesione przez uczestników 
rajdu i osoby trzecie. 


