
 

 

AKTYWNIE Z NAMI 

- XX Rodzinny Rajd Rowerowy 
Lubliniec (Oblacka Przystań, ul. Posmyk 5), 18-20 wrzesień 2020 r. 

 
 
PROGRAM 

18 wrzesień 
godz. 14.00 - Możliwość zakwaterowania 
godz. 17:30 - Rowerowy zawody - tor przeszkód (kat.: dzieci, kobiety, mężczyźni) 
godz. 19:00 - Obiadokoloacja 
godz. 20:00 - Spotkanie organizacyjne, omówienie tras rajdu, podział na grupy, Zabawa - 
turniej gier planszowych (sala hotelowa) 
19 wrzesień 
godz. 08:00 - Śniadanie  
godz. 09:30 - Rozpoczęcie rajdu (warianty tras: A - 25-35 km, B - 60-80 km) 
godz. 17:00 - Grochówka z bułką lub Oblacki Burger  
godz. 18.00 - Przebita opona w rowerze – wymiana / lepienie dętki (pokaz)  
godz. 19.00 - Podsumowanie rajdu, Grill/Ognisko, Opcjonalnie: Bingo 
20 wrzesień 
godz. 08:00 - Śniadanie  
godz. 10:00 - Obowiązek wymeldowania 
godz. 10:00 - Niedzielny bonus dla zainteresowanych - dodatkowa trasa rowerowa 
*podane godziny należy traktować orientacyjnie 

 
REGULAMIN 

 Zapisy do 2 września br. wraz z opłatą startową u Prowadzącego (członkowie SSK  
i niepełnoletnie dzieci członków SSK: 150 zł; pozostali: 250 zł) - podczas zapisu należy podać 
rozmiar koszulki: www.visionwearprodukcja.com/tshirt . Maksymalna liczba uczestników: 30 
osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z imprezy opłata nie podlega 
zwrotowi. 

 Opłata startowa zawiera: 
 Zakwaterowanie (pokoje 2-osobowe) i wyżywienie wg programu, w tym również miejsce 

do przechowania rowerów 
 Przyjazd w grupach przygotowanymi trasami rowerowymi 
 Medal uczestnictwa 
 Pamiątkową koszulkę rowerową (nie dotyczy osób, które zapiszą się po 2 września) 
 Trofea i upominki rowerowe dla najlepszych uczestników zawodów / turnieju 
 Dobrą zabawę i odpowiedni zastrzyk adrenaliny. 

 Obowiązki uczestników: Posiadanie dokumentu tożsamości. Posiadanie sprawnego technicznie 
roweru. Posiadanie i stosowanie kasku rowerowego. Przestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego (w tym m.in. zachowanie należytej odległości między jadącymi rzędem rowerami 
(tj. ok. 4-5 m). Nie tarasowanie drogi podczas postoju. Przestrzeganie regulaminu  
i podporządkowanie się decyzjom organizatorów Rajdu. Udzielanie pomocy w razie 
nieszczęśliwego wypadku. 

 Rajd rowerowy odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę.  
 Organizator nie zapewnia przejazdu na i z rajd(u) oraz ubezpieczenia w tym czasie. 
 Uczestnicy rajdu biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. 
 Organizator imprezy nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej za 

ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników. 
 Interpretacja niniejszych wytycznych oraz wszystkich spraw w nim nie ujętych należy wyłącznie 

do Organizatora. 
 

 Więcej informacji udzielają: Ireneusz Wróbel (tel. 885-668-158), Agnieszka Widuch (tel. 602-
379-337), Tomasz Kalinowski (tel. 601-953-006). 

 
 

 

 

 
 

Wersja 2 (2020-06-01) 

 

http://www.visionwearprodukcja.com/tshirt

