
 

 

 

 

 

REGULAMIN 

I Piknik Rowerowy „Rowerowe powitanie wakacji” 

03.07.2022 r. 

1. Cel imprezy: 

 poznanie walorów turystycznych Gór Świętokrzyskich, 

 poznanie walorów turystycznych Województwa Świętokrzyskiego, 

 powitanie wakacji 

 propagowanie turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku, 

 integracja środowiska rowerzystów 

 

2. Organizator: 

 Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach 

 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

 

3. Program: 

 3 lipca 2022 r. 

9.00 – start trasy indywidualnej – Park Miejski im. Stanisława 

Staszica (przy Muszli Koncertowej). Starty będą się odbywały 

w grupach 15 osobowych co 5 minut w kolejności 

alfabetycznej. 

11.00 – start trasy rodzinnej -  Park Miejski im. Stanisława 

Staszica (przy Muszli Koncertowej). Starty będą się odbywały 

w grupach 15 osobowych pod opieką instruktora rowerowego w 

kolejności alfabetycznej. 

 

11.15 – start trasy rodzinnej -  Park Miejski im. Stanisława 

Staszica (przy Muszli Koncertowej). Starty będą się odbywały 

w grupach 15 osobowych pod opieką instruktora rowerowego w 

kolejności alfabetycznej. 

11.30 – start trasy rodzinnej -  Park Miejski im. Stanisława 

Staszica (przy Muszli Koncertowej). Starty będą się odbywały 

w grupach 15 osobowych pod opieką instruktora rowerowego w 

kolejności alfabetycznej. 

16.30 – oficjalne wręczenie medali i dyplomów dla uczestników 

Rowerowego Powitania Wakacji podczas I Pikniku 

Rowerowego. 

 



4. Trasa rodzinna: 

Uczestnicy pokonują dystans o długości 20 km w czasie nie dłuższym niż 3 godziny. 

Trasa: Kielce (Park Miejski – Muszla Koncertowa) (Green Velo, łącznik 501)- ul. 

Grunwaldzka - ul. Piekoszowska - Górki Szczukowskie (Green Velo) - Pietraszki - Białogon - 

ul. Krakowska - ul. Biesak - Pakosz -Al. Na Stadion - ul. Leszka Drogosza - Al. Legionów 

(Green Velo, łącznik 501) - Kadzielnia - Kielce (Park Miejski ) 

Uczestnicy pokonają zaplanowaną trasę pod opieką instruktora rowerowego w grupach 

maksymalnie 15 osobowych. 

Trasa przebiega oznakowanymi szlakami rowerowymi po nawierzchni asfaltowej. 

5. Trasa indywidualna:  

Uczestnicy pokonują dystans o długości 53 km w czasie nie dłuższym niż 6 godzin. 

Trasa: Kielce (Park Miejski – Muszla Koncertowa) - ul. Edwarda Taylora (wzdłuż S74) - 

Cedzyna (zalew) - Leszczyny (cmentarz i kościół) - Podmąchocice - Bęczków - Święta 

Katarzyna(kapliczki, klasztor) - Wilków (zalew) - Ciekoty (Szklany Dom)- Brzezinki - Masłów 

Drugi - Dąbrowa - Sieje - Kielce (Park Miejski)  

Uczestnicy pokonają zaplanowaną trasę indywidualnie. Kolorowa mapka zostanie 

opublikowana na stronie organizatora Rajdu Rowerowego. Wersję drukowaną każdy 

Uczestnik otrzyma przy odbiorze pakietu startowego. 

Trasa przebiega oznakowanymi szlakami rowerowymi. Nawierzchnia trasy rajdu jest         

zróżnicowana: asfalt, drogi utwardzone, które mogą posiadać ubytki i trudności 

terenowe. 

6. Uczestnictwo: 

Rajd rowerowy podczas I Pikniku Rowerowego „Rowerowe powitanie wakacji” jest 

ogólnodostępną imprezą turystyczno–rowerową. Pokonanie trasy indywidualnej 

wymaga od Uczestników dobrego stanu zdrowia (bez przeciwwskazań do tego typu 

aktywności fizycznej), bardzo dobrej zaprawy i kondycji w uprawianiu turystyki 

rowerowej na długim dystansie. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która 

ukończyła 18 lat, wypełni formularz zgłoszeniowy i dostarczy go do organizatora nie 

później niż do dnia 20 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. 

Uczestnikami na trasie rodzinnej mogą być osoby poniżej 18 roku życia pod opieką 

pełnoletnich opiekunów. 

Ilość miejsc ograniczona. 

 

 



7. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia przyjmowane będą od 01.06.2022 r. do 20.06.2022 r. włącznie lub do 

wyczerpania limitu miejsc.  

UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesłać na adres: biuro@pttkkielce.pl lub 

dostarczyć osobiście do PTTK Oddział Świętokrzyski, ul. H. Sienkiewicza 29, 25-007 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny 

8. Świadczenia w ramach udziału w Rajdzie: 

•    pamiątkowy kamienny medal za ukończenie Rajdu rowerowego, 

•    dyplom za udział w Rajdzie, 

•    kolorowa mapka z przebiegiem trasy – dotyczy trasy indywidualnej, 

•    dostęp na trasie do dwóch punktów żywieniowo-kontrolnych z wodą i ciastkami – 

trasa indywidualna,  

•    gorący posiłek na mecie oraz woda,   

•    ubezpieczenie NNW, 

•    obsługa na starcie i mecie, 

•    gwarancja fantastycznej atmosfery. 

9. Zasady poruszania się i wyposażenie obowiązkowe Uczestników: 

Obowiązki Uczestników i zasady poruszania się po drogach publicznych oraz szlakach 

rowerowych:  

•    posiadanie wyposażenia określonego przez Organizatora, 

•    poruszanie się po ściśle wyznaczonej trasie Rajdu rowerowego z wykorzystaniem 

szlaków rowerowych,  

•    przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody,  

•    na trasie rajdu zabrania się śmiecenia, niszczenia przyrody oraz infrastruktury 

turystycznej,  

•    niedozwolone jest zasłanianie, zmienianie lub niszczenie oznaczeń trasy,  

•    stosowanie się do oznaczeń trasy, komunikatów i postanowień Organizatora. 

10. Wyposażenie obowiązkowe: 

•    ważny dowód osobisty, 

•    ubiór adekwatny do panującej pogody,   

•    mapa z opisem przebiegu trasy,   

•    butelka / bidon na wodę o pojemności minimum 500 ml, 

•    sprawny/naładowany i włączony telefon o numerze podanym w zgłoszeniu i 

wpisanymi numerami kontaktowymi do Organizatora,  

•    apteczka (minimalne wyposażenie: woda utleniona, bandaż elastyczny, opatrunki 
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jałowe, plastry), 

•    pieniądze na potrzeby własne (najlepiej min. 50 zł), 

•    prowiant wg własnego uznania na czas pokonywania trasy,  

•    kask,  

•    sprawny rower (hamulce, oświetlenie),  

•    narzędzia rowerowe (multitool, podstawowe klucze),  

•    zapasowe dętki/zestaw do łatania dętek,  

•    elementy odblaskowe.  

11. Meldunek w punktach kontrolnych i zasady postępowania w przypadku rezygnacji z 

dalszego udziału w rajdzie / kontuzje: 

•    każdy Uczestnik zobowiązany jest do zameldowania się w określonym przedziale 

czasowym w wyznaczonych przez Organizatora punktach kontrolnych. 

•    rezygnacja Uczestników powinna odbywać się w miarę możliwości w stałych 

punktach kontrolnych z przekazaniem informacji o rezygnacji do Organizatorów. 

•    Organizator nie zapewnia dojazdu na metę Uczestnikom, którzy zrezygnowali z 

rajdu na trasie.  

12. Wykorzystanie wizerunku: 

Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego 

wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora I 

Pikniku Rowerowego – Rowerowe Powitanie Wakacji, w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z dnia 

2017.05.05) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 tj. z dnia 

2017.03.02) oraz udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na 

następujących polach eksploatacji: 

 utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w 

dowolnej formie, 

 wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  

 zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 

 publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

 zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, 

ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,  

 emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 

 udostępnianie partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji  współorganizatora w 

kontekście jego udziału w organizacji I Pikniku Rowerowego „Rowerowe powitanie 

wakacji”, w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem 

przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o I Pikniku Rowerowym 

„Rowerowe powitanie wakacji”.  



 

13. Postanowienia końcowe: 

 

Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany na mecie czas. Ma to jedynie 

znaczenie honorowe. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

Dodatkowe wyżywienie, napoje i serwis Uczestnicy zapewniają sobie we własnym 

zakresie. Uczestnictwo w Rajdzie osoby "towarzyszącej" niebędącej zarejestrowanym 

uczestnikiem jest niedozwolone. Wszyscy Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własne 

ryzyko, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, uszczerbki na zdrowiu i 

zdarzenia losowe Uczestników zaistniałe podczas imprezy. Organizator zastrzega sobie 

prawo do  zmiany Regulaminu, o których będzie informował na bieżąco w oddzielnych 

komunikatach. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora i jest 

ostateczna. 

 


