
RAJD ROWEROWY 
 „ŚLADAMI BŁ. JANA PAWŁA II  

W GMINIE WIŚNIOWA” 
 

Regulamin rajdu 
1. Organizator imprezy:  

• Ośrodek Kultury w Wiśniowej  

2. Termin i miejsce: 

• Rajd odbędzie się 12 października 2013 r. 
• Rozpoczęcie o godz. 1200 -  Ośrodek Kultury w Wiśniowej 

 
3. Cel imprezy turystycznej: 

• Upowszechnianie jazdy na rowerze, jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku 
• Zdobywanie i utrwalanie informacji na temat życia i pontyfikatu Jana Pawła II 
• Odwiedzenie miejsc związanych z papieżem Janem Pawłem II na terenie gminy, 

poznawanie terenów i walorów kulturowo-przyrodniczych gminy Wiśniowa  
• Integracja uczestników 
• Nabywanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze 

4. Trasa rajdu: 

• Wiśniowa – Szufnarowa – Niewodna – Wiśniowa 

5. Zasady uczestnictwa: 

• W rajdzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i dorośli  
z terenu gminy Wiśniowa. Uczestnicy niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców lub 
opiekunów prawnych pod bezpośrednią opieką nauczycieli. Grupa niepełnoletnich 
może liczyć nie więcej niż 7 osób plus opiekun 

• Każdy uczestnik musi posiadać dokument uprawniający do kierowania rowerem na 
drogach publicznych 

• Każdy uczestnik musi posiadać sprawny technicznie rower  
• Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów kodeksu 

drogowego oraz poleceń organizatora 
• W czasie startu, na całej trasie a także w czasie zakończenia uczestników obowiązuje 

kulturalne, sportowe zachowanie, w razie potrzeby pomoc wszystkim innym 
współuczestnikom rajdu 

• Wpisując się na listę uczestnik swoim podpisem potwierdza zapoznanie się  
z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania 

• Mile widzianym (nieobowiązkowym) atrybutem kolarza będzie kamizelka 
odblaskowa oraz kask 
 

6. Informacje dodatkowe: 

 

• Zgłoszenia uczestnictwa grup (do dnia 9 października 2013r. ) oraz dodatkowe 
informacje na temat przebiegu i trasy rajdu w Ośrodku Kultury w Wiśniowej  
tel.: 172775393, mail.: gok_wisniowa@o2.pl 

• Na zakończenie rajdu dla uczestników zorganizowane zostanie spotkanie integracyjne 
oraz konkurs wiedzy o życiu i pontyfikacie papieża Jana Pawła II. Przewidziany jest 
poczęstunek i nagrody dla zwycięzców konkursu 
 

 
 
 


