
 
 
 

KLUB  TURYSTYKI  KOLARSKIEJ  "CYKLISTA" 
W  KALISZU 

 
 

zaprasza na rajd 
 

„TOUR de CALISIA - VI  SETKA   CYKLISTY” 
 

2 sierpnia 2014 r. 
 

 
 
I. Organizatorzy: 
Organizator: 

• Klub Turystyki Kolarskiej „CYKLISTA” w Kaliszu  
Partnerzy: 

• Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego 
• Urząd Miasta Kalisza 
• Starostwo Powiatowe w Kaliszu 
• Urząd Gminy Gołuchów 

 
 

II. Cele rajdu: 
• popularyzacja i rozwój turystyki rowerowej w regionie 
• integracja środowiska turystycznego 
• zdobywanie punktów na odznaki turystyczno-krajoznawcze 
• prezentacja walorów krajoznawczych regionu 
• budowanie więzi międzypokoleniowej zgodnie z ideą „Turystyka łączy pokolenia” 

 
 
III. Kierownictwo rajdu: 

• Komandor: Bartosz Spychalski (bartek@cyklista.kalisz.pl, tel. 537 665 870) 
• Z-ca komandora: Robert Skonieczny 
• Sekretariat i zapisy na rajd: Izabela Szymczak (setka@cyklista.kalisz.pl)  
• Kierownik trasy: Jarosław Karpisiewicz 
• Kwatermistrz: Marek Glapiński (tel. 693 172 112) 
• Serwis techniczny: Marek Glapiński, Jacek Ptak 

 
  
IV. Zgłoszenia i wpisowe:  

• w rajdzie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy dokonają pisemnego zgłoszenia z dołączonym 
dowodem wpłaty za koszty uczestnictwa w rajdzie „Tour de Calisia” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
21 lipca 2014 r. (poniedziałek) włącznie na adres: 

Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego 
ul. Targowa 2 
62-800 Kalisz 

 
lub mailem: setka@cyklista.kalisz.pl 



 
• wpisowe w wysokości 45 zł należy wpłacić na konto bankowe Kaliskiego Oddziału PTTK: 

Bank Zachodni WBK S.A. O/Kalisz 33 1090 1128 0000 0000 1201 5712 z dopiskiem: Rajd „Tour de Calisia” 
• zgłoszenia po terminie nie gwarantują pełnych świadczeń, a kwota wpisowego wzrasta do 55 zł 
• UWAGA!!!  Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników! 

 
 
V. Nocleg 

• dla zainteresowanych osób przyjezdnych spoza Kalisza przewidziano nocleg z 1 na 2 sierpnia (z piątku  
na sobotę) w Centrum Ks. Orione w Kaliszu (ul. T. Kościuszki 24). Koszt noclegu: 30 zł, płatne razem  
z opłatą wpisową. Korzystający z noclegu do formularza zgłoszeniowego dołączają załącznik nr 1. Liczba 
miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń 

• przyjmowanie na nocleg w dniu 1 sierpnia od godz. 14:00 
• dla osób korzystających z noclegu przewidziano w dniu 1 sierpnia wieczorne zwiedzanie Kalisza  

bez dodatkowych opłat 
 
 
VI. Świadczenia organizatora: 

• odcisk pieczęci rajdowej 
• mapa z przebiegiem trasy 
• certyfikat ukończenia rajdu 
• okolicznościowa statuetka rajdowa 
• plakietka rajdowa 
• prowiant na trasę (drożdżówka, czekolada, woda mineralna) 
• poczęstunek na trasie 
• obiad na mecie rajdu 
• potwierdzenie punktów na KOT 
• wśród wszystkich uczestników rajdu rozlosowane zostaną niespodzianki 

 
 
VII. Obowi ązki uczestnika: 

• przestrzeganie Karty Turysty, regulaminu rajdu oraz przepisów ruchu drogowego (rajd odbywa się  
przy otwartym ruchu drogowym) 

• posiadanie sprawnego, odpowiednio wyposażonego roweru (w tym konieczne zapasowej dętki lub łatek)  
i ubioru odpowiedniego do warunków pogodowych 

• posiadanie dokumentu tożsamości 
• ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania rajdu we własnym 

zakresie (członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach aktualnie opłaconej składki członkowskiej) 
• wpisanie się na listę uczestników 
• stosowanie się do uwag i wskazówek prowadzących rajd 
• jazda w przydzielonej grupie 
• poinformowanie prowadzącego grupę o ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie bądź odłączeniu się  

od grupy 
• zabrania się uczestniczenia w rajdzie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających oraz ich 

spożywania w trakcie rajdu 
• zaleca się posiadanie kasku 

 
 
VIII. Postanowienia końcowe: 

• osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką rodziców/prawnych opiekunów  
oraz są zobowiązane posiadać ze sobą kartę rowerową 

• impreza odbędzie się w zapowiedzianym terminie bez względu na pogodę 
• w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie wpłata wpisowego i ewentualna opłata za nocleg  

nie podlegają zwrotowi 
• dojazd i odjazd uczestników na rajd odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt 
• istnieje możliwość bezpłatnego zaparkowania pojazdów w okolicach Starostwa Powiatowego w Kaliszu 
• rajd nie posiada charakteru wyścigu, a uczestnicy rajdu będą poruszać się w grupach wyznaczonych  

przez organizatora 



• uczestnik rajdu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego wizerunku w materiałach 
przygotowywanych przez Klub w formie elektronicznej i drukowanej, jak również do umieszczenia swojego 
imienia, nazwiska, miejscowości i ewentualnej przynależności klubowej na liście uczestników 

• za ewentualne szkody spowodowane przez uczestników bądź osoby trzecie, a także doznane  
przez uczestników nie z winy organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności 

• trasa rajdu prowadzi w 90% po drogach asfaltowych, teren na ogół płaski 
• w przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu, organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału  

w rajdzie ze skutkiem natychmiastowym 
• rajd nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany według zasady „non profit” – uczestnicy rajdu 

dokonują wpłat jedynie na organizację imprezy 
• ostateczna interpretacja regulaminu rajdu należy do organizatora 

 
 

Szczegóły dotyczące rajdu będą na bieżąco umieszczane na stronie www.setka.cyklista.kalisz.pl 
 
 

 
PROGRAM RAJDU „TOUR DE CALISIA – VI SETKA CYKLISTY”   

(sobota, 2 sierpnia 2014 r.) 
 
6:15-7:15 – zapisy – Starostwo Powiatowe w Kaliszu 
7:15 – powitanie, odprawa techniczna, omówienie trasy, pamiątkowe zdjęcie 
7:30 – wyjazd na trasę 
od 16:00 – meta rajdu, obiad, rozdanie statuetek, oficjalne zakończenie rajdu – Szałe (93 km) 
 
Po oficjalnym zakończeniu rajdu w miejscowości Szałe uczestnicy przejadą w grupach przed Starostwo Powiatowe  
w Kaliszu, gdzie nastąpi formalne rozwiązanie rajdu (100 km). 
    
 

TRASA RAJDU 
KALISZ  – Borków Stary – Russów – Gołuchów – Ludwina – Sobótka – Nowe Skalmierzyce – Szałe – KALISZ 

100 kilometrów 
 
  
 
 
 
PARTNERZY: 

    
 
SPONSORZY: 
 

    
Piekarnia Stanisława i Mirosławy Paraczyńskich, Piekarnia Barbary Korbacz-Zaremby, 

Cukiernia Dziadka Rocha, Dwór Wrząca 
 
 
PATRONI MEDIALNI: 
 

  
 

     
 
 


