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 Organizatorzy  
 -Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka 
 -Oddział Miejski PTTK w Toruniu 
 -Klub Turystyki Kolarskiej PTTK "Przygoda"  
 -Urząd Gminy Zławieś Wielka                        
  
 Patronat Honorowy 
 - Starosta Toruński    Mirosław Graczyk 
 - Wójt Gminy Zławieś Wielka  Jan Surdyka 
 - Prezes Oddziału Miejskiego PTTK Henryk Miłoszewski 
 
 Komitet Organizacyjny  
 -Komandor                                                Dariusz Parzych  
 -Wicekomandor                                        Waldemar Wieczorkowski   
 -Kierownik trasy                                 Maciej Wrzeszykowski  
 -Sekretariat                                                Aleksandra Parzych 
        Jolanta Wrzeszykowska 
 - Opieka przedmedyczna   Halina Romanowska 
        Krzysztof Parzych 
 
 Organizatorzy konkursów  
 -Konkurs dla dzieci                                     Małgorzata Siastacz 
 -Konkurs dla młodzieży              Maria Woźniak 
 -Konkurs wiedzy o ruchu drogowym     Andrzej Rakowski   
 -Konkurs rowerowy tor przeszkód      Mariusz Pacholski 
 -Konkurs wiedzy o PCK  
  
 

  



  
Cel rajdu  

 -Popularyzajca sportu i turystyki rowerowej  
 -Czynny wypoczynek na świezym powietrzu  
 -Poznawanie powiatu toruńskiego i miasta Torunia 
 -Nawiązywanie nowych znajomości między uczestnikami rajdu  
 -Integracja między krwiodawcami a cyklistami 
 
 Termin i miejsce rajdu 

-Rajd odbędzie się w dniu 20 maja 2012 r. na trasie  Zławieś Wielka - 
Toruń 

 -Zbiórka uczestników rajdu przy kościele w Złejwsi Wielkiej  
 o godzinie 9:00, dla chętnych msza św. o godz. 8.00 
 -Rajd odbędzie się bez względu na pogodę  
 
 Trasa rajdu 

Zławieś Wielka – Zarośle Cienkie – Czarne Błoto – Przysiek – Toruń 
(ok. 27 km) 

  
 Koszt uczestnictwa i zgłoszenia  
 Koszt udziału w rajdzie wynosi: 15 zł od osoby  
 Zgłoszenia immienne prosimy kierować od OM PTTK w Toruniu  
 ul. Piekary 41 tel. 56 6222921 lub do komandora rajdu Dariusza Parzycha  
 tel.504 345 563, wpisowe pobierane będzie po przybyciu na rajd.  
  
 Świadczenia organizatorów  
 -Okolicznościowa koszulka bawełniana 
 -Pamiątkowy znaczek rajdowy  
 -Nagrody za czołowe miejsca w konkursach  
 -Kiełbaski na ognisko, kawa, herbata, pączek  
 -Odcisk pieczęci rajdowej  
 -Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem  

-Nagroda dla najstarszego uczestnika rajdu jadącego samodzielnie 
rowerem 

 -Nagroda dla najmłodszego uczestnika rajdu jadącego samodzielnie 
 rowerem   
 
 



 Obowiązki uczestników  
 -Posiadanie sprawnego roweru  
 -Przestrzeganie zasad ruchu drogowego 
 -Posiadanie karty rowerowej  
 -Przestrzeganie regulaminu rajdu  
 -Zaleca się jazdę w kasku rowerowym 
 
 Postanowienia końcowe  

1. Rajd nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany według 
zasady „non profit” 

2. Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy rajdu 
dokonują jedynie wpłat na organizację imprezy 

3. Młodzież do lat 18 może wziąć udział tylko pod opieką osoby dorosłej  
4. Organizatorzy rajdu nie biorą odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone przez uczestników rajdu osobom trzecim i na odwrót 
5. Zaleca się uczestnikom ubezpieczenie na czas rajdu (członkowie 

PTTK posiadają ubezpieczenie z tytułu opłaconych składek 
członkowskich) 

6. Wpisowe nie obejmuje ubezpieczenia 
7. Organizator zapewnia fachową pomoc przodowników turystyki 

kolarskiej oraz pomoc medyczną 
  
 
 
      Do zobaczenia na Rajdzie 
 
      Kierownictwo imprezy 


