REGULAMIN
ROWEROWA SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚ CI
ORGANIZATORZY : Turystyczny Klub Kolarski PTTK „ONDRASZEK” Cieszyn
Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Klub Rowerowy „PRZERZUTKA” Zebrzydowice
Urzędy Gmin : Zebrzydowice i Hażlach
Urząd Miejski Cieszyn
PATRONAT HONOROWY: Wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka
Prezes Honorowy Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie p. Ryszard Mazur
CEL : uczczenie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, promocja turystyki rowerowej, poznanie miejsc
upamiętniających walki niepodległościowe na Ziemi Cieszyńskiej.
UCZESTNICTWO: . Rajd ma formę sztafety rowerowej i uczestnicy mogą dołączyć w poniżej określonych
miejscach.

Należy

dysponować

sprawnym

i

wyposażonym

zgodnie

z

przepisami

rowerem.

*************Uczestników prosimy o założenie białych lub czerwonych koszulek***************
START: dnia 22 września 2018r. o godz.09.00
Klimosz Pogwizdów

przy GOK Zebrzydowice, punkt etapowy: Folwark

ok. godz.11.00 Zostanie tu przeprowadzony konkurs- quiz turystyczny

z

nagrodami, tematycznie związany z sztafetą.
Trasa: odwiedzimy następujące miejsca związane z walkami o niepodległość:
Na terenie gminy Zebrzydowice: cmentarz w Marklowicach Górnych, pomnik przy kościele parafialnym pw.
NMP, pomnik w parku przy UG, cmentarz w Kaczycach, krzyż kpt. C. Hallera Kończyce Małe, pomnik przy
kościele parafialnym w Kończycach Małych,
Na terenie Cieszyna : pomnik Park Sikory Czeski Cieszyn , dawne koszary 100 p.p. pl. Poniatowskiego,
pomnik Niepodległości pl. Słowackiego, rynek, pomnik Cieszynianki Zamek.
META: Cieszyn. Niewykluczony drobny poczestunek.
ZGŁOSZENIA: do 18.09. w nastepujących miejscach:
dla Zebrzydowic : Henryk Franek , tel.500649009, hjkfranek@interia.pl
dla Hażlacha: Grzegorz Kasztura tel.33/8522363, gci@hazlach.pl
dla Cieszyna : Zbigniew Pawlik tel.783499837 darekpwl@poczta.onet.pl
WPISOWE: udział w rajdzie jest nieodpłatny
ŚWIADCZENIA: pamiątka rajdowa (naklejka), drobny poczęstunek,udział w konkursie z nagrodami.
TRASA: Trasa prowadzi drogami bocznymi o nawierzchni utwardzonej asfaltowej. Powrót indywidualny.
UWAGI ORGANIZACYJNE:
Przejazd w grupach ok. 15 osobowych w warunkach normalnego ruchu drogowego, w tempie turystycznym i
pod opieką przewodników.
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poleceń prowadzących.
Używanie kasku rowerowego jest zalecane dla uczestników dorosłych, a

dla dzieci i młodzieży jest

obowiązkowe.
Uczestnictwo dzieci jest dozwolone pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
Dołączenie do sztafety jest równoznaczne z akceptacją

niniejszego regulaminu.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie w trakcie trwania
imprezy.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów .
UBEZPIECZENIE: dla członków PTTK z opłaconymi składkami organizacyjne ubezpieczenie NW, pozostali
ubezpieczają się w własnym zakresie.
SZTAFETA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MIASTA CIESZYNA
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