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REGULAMIN IV RAJDU ROWEROWEGO 

„ROWEREM PO OBSZARZE LYSKOR-U” 

 

Organizatorzy 

Stowarzyszenie LYSKOR, 

ul. Szkolna 7, 

44-284 Pstrążna, 

telefon/ fax: 32 440-76-01,  

e-mail lgdlyskor@wp.pl 

www.lyskor.pl 

 

Nazwa imprezy: 

IV rajd rowerowy „Rowerem po obszarze LYSKOR-u.”  

 

Cel imprezy:  

 Integracja mieszkańców obszaru LGD oraz nawiązanie kontaktów w celu 

przygotowania i wdrożenia LSR. 

 Promocja działalności LGD i obszaru planowanego do objęcia LSR. 

 Popularyzacja turystyki rowerowej, terenów rekreacyjnych oraz tras rowerowych 

gmin zrzeszonych w LGD.  

 Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny. 

Popularyzacja wiedzy na temat przyrody, zabytków oraz historii gmin: Lyski 

Kornowac, Gaszowice, Jejkowice i Miasta Pszów. 

 

Miejsce i termin imprezy:  

 Miejsce startu – Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy (ul. Wolności 39) 

 Meta rajdu –  Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy (ul. Wolności 39) 
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 Termin rajdu – 10 październik 2015 rok. 

 

Program rajdu – trasa rajdu: 

 

Czas przejazdu Etap Miejsce postoju Czas postoju 

(min) 

9:30 Zbiórka uczestników 
Ośrodek Kultury 

„Zameczek” w Czernicy 
- 

10:00 Czernica START - 

10:00 – 10:20 Czernica – Czernica  Szyb Cecylia 10 

10:30 – 10:40 Czernica - Piece 
Piece - przystanek 

autobusowy 
5 

10:45 – 11:05 Piece – Szczerbice  Kościół w Szczerbicach 10 

11:15 – 11:40 Szczerbice – Jejkowice  
Jejkowice (miejsce za 

torami kolejowymi) 
10 

11:50 – 12:30 Jejkowice - Sumina Sumina (parking przy lesie) 10 

12:40 – 13:10 Sumina – Lyski Kościół w Lyskach 10 

13:20 – 14:10 Lyski - Czernica 
Ośrodek Kultury 

„Zameczek” w Czernicy 
dowolny 

14:10 Czernica META 
zakończenie 

rajdu 

 

Całość trasy rajdu rowerowego to ok. 22 km 
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Warunki uczestnictwa w Rajdzie: 

1. Zgłoszenia do udziału w Rajdzie – w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 

2015 r. do godz. 15:00 na karcie zgłoszenia. Kartę zgłoszenia można przesłać 

e-mailem lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia LYSKOR. 

2. Prawo do startu w rajdzie mają osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież. Dzieci nie 

posiadające karty rowerowej oraz młodzież do 16 roku życia może uczestniczyć 

w Rajdzie wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna, natomiast młodzież od 16 

do 18 roku życia posiadająca kartę rowerową, w przypadku indywidualnego udziału, 

startuje w Rajdzie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 

nieletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). 

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez 

nieletnich uczestników rajdu. 

5. Wskazane jest aby uczestnicy Rajdu posiadali kask ochronny. 

6. Organizator zapewnia kamizelkę odblaskową na czas Rajdu. 

7. Zaleca się posiadanie zabezpieczenia – zamknięcia roweru. 

 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Rajd odbywać się będzie w grupach liczących do 15 osób, w 200 m odstępach 

pomiędzy poszczególnymi kolumnami. 

2. Liczba miejsc ograniczona (max. 40 osób). 

3. Pierwszeństwo w uczestnictwie mają członkowie Stowarzyszenia LYSKOR. 

4. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy 

muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, mając na 

uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych 

zabudowań. 
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5. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz możliwe w nim uczestnictwo 

małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu 

(ściganie się jest zabronione). 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony, czy zniszczony sprzęt 

uczestników Rajdu (w tym za rowery). 

7. Organizator ubezpiecza uczestników rajdu (OC i NNW).  

8. Na zakończenie rajdu dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek. 

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki w czasie trwania Rajdu 

i szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. 

10. Organizator zapewnia opiekę przewodnika Rajdu oraz opiekunów poszczególnych 

grup (osoba pełnoletnia). 

11. Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich  

wizerunku w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach 

promocyjnych Organizatora. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz skrócenie trasy 

w razie niepogody. 

13. Udział w Rajdzie jest bezpłatny. 

14. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

Regulaminu 

 

 

 

mailto:lgdlyskor@wp.pl
http://www.lyskor.pl/

