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Szanowni Państwo! 
 

 

Ośrodek Kultury w Wiśniowej zaprasza Państwa do udziału w imprezie inaugurującej oficjalne 

otwarcie trasy rowerowej na terenie Gminy Wiśniowa, która będzie mieć miejsce 10 maja 2014 r. 

 Celem imprezy jest promocja oznaczonych tras rowerowych i pieszych, promowanie aktywnej 

turystki, wskazywanie osobliwych miejsc w naszej gminie i integrowanie lokalnego społeczeństwa.    

 Liczymy, że w tym wydarzeniu wezmą udział reprezentacje szkół, instytucji, organizacji społecznych 

i inni chętni cykliści i piechurzy. 

 Ten rajd rowerowo-pieszy nazwaliśmy „Aktywny Czar Wiosny” , który planujemy zakończyć 

rowerowym torem przeszkód, konkurencjami sprawnościowymi (z nagrodami), 

a także pokazem motolotniarzy i modeli zdalnie sterowanych. 

Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął Wójt Gminy Wiśniowa. 

 To działanie bezpośrednio koresponduje z zakończonym projektem turystycznym, 

w którym środki PROW Osi 4 LEADER posłużyły do oznaczenia tras rowerowych i wydania przewodnika 

turystycznego i mapy po Gminie Wiśniowa. 

 Prosimy powiadomić wszystkich zainteresowanych. 

Zapraszając do udziału załączamy regulamin z kartą uczestnictwa. 

 

                                                                                              Z turystycznym pozdrowieniem 

 



Rajd rowerowo-pieszy 

„AKTYWNY CZAR WIOSNY” 
pod Patronatem Wójta Gminy Wiśniowa 

 
Regulamin rajdu  

1. Organizator imprezy:  
• Ośrodek Kultury w Wiśniowej  

 

2. Termin i miejsce: 
• Rajd odbędzie się 10 maja 2014 r. 
• Rozpoczęcie o godz. 900 – plac przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej  

 

3. Cel imprezy turystycznej: 
• Upowszechnianie jazdy na rowerze i chodzenia, jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku 
• Poznawanie terenów i walorów kulturowo-przyrodniczych gminy Wiśniowa, integracja lokalnego środowiska 
• Nabywanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze 

 

4. Trasy rajdu (4 do wyboru): 
• Trasa „Barankowa” – zielona – piesza: 

Wiśniowa – Balice – Baranek – Szufnarowa Liwek – Rakówki – Wiśniowa 

• Trasa „Ko żuchowska” –żółta – piesza: 
Wiśniowa – punkt widokowy nad Gimnazjum – Niewodna Dół – Kożuchów Stawiska – punkt widokowy w Górach – 
żółty szlak przez Wielki Las – Niewodna Dzioły i zejście nad kościół – Czajówką dojście do bazy 

• Trasa „Zawodzie” – niebieska – piesza: 
Wiśniowa – Kalembina przejście przez ławę na Wisłoku – Kozłówek Centrum – Jazowa cmentarz z I Wojny Św. 
(ewentualnie Rezerwat „Herby”) – przejście ścieżką śródpolną do Wiśniowej 

• Trasa „Kołowa” – czerwona – rowerowa: 
Wiśniowa – Kalembina ława – Kozłówek – droga szutrowa pod lasem – pomnik pomordowanych za pomoc Żydom 
w czasie II Wojny Św. – Markuszowa – Oparówka – Markuszowa – Kozłówek – Jazowa – Wiśniowa 
 

5. Zasady uczestnictwa: 
• W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy chętni. Uczestnicy niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów 

prawnych pod bezpośrednią opieką nauczycieli bądź rodziców. Grupa niepełnoletnich może liczyć nie więcej niż 7 osób 
plus opiekun 

• Każdy uczestnik musi posiadać dokument uprawniający do kierowania rowerem na drogach publicznych (dot. trasy 
rowerowej) 

• Każdy uczestnik musi posiadać sprawny technicznie rower (dot. trasy rowerowej) 
• Każdy uczestnik tras pieszych powinien być wyposażony w odpowiednie buty i strój, oraz wg preferencji kije do nordic 

walking  
• 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 
• Każda grupa będzie mieć swojego pilota 
• Wpisując się na listę uczestnik swoim podpisem potwierdza zapoznanie się  

z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania 
• Mile widzianym (nieobowiązkowym) atrybutem będzie kamizelka odblaskowa oraz kask 
• We własnym zakresie na czas rajdu prosimy zaopatrzyć się w napoje chłodzące i inne środki przydatne w drodze 

 

6. Informacje dodatkowe: 
• Zgłoszenia uczestnictwa (do dnia 6 maja 2014 r.) oraz dodatkowe informacje na temat przebiegu i tras rajdu 

w Ośrodku Kultury w Wiśniowej – Grzegorz Tomaszewski 
tel.: 17 2775393, e-mail: gok_wisniowa@o2.pl  

• Na zakończenie rajdu dla uczestników zorganizowane zostanie spotkanie integracyjne, rowerowy tor przeszkód, 
konkursy i konkurencje sportowo-rekreacyjne. Przewidziany jest poczęstunek i nagrody dla zwycięzców konkursu 
oraz pamiątkowe plakietki dla wszystkich uczestników.  



ZGODA RODZICA 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………… 

w rajdzie rowerowo-pieszym „AKTYWNY CZAR WIOSNY” 

organizowanym przez  Ośrodek Kultury w Wiśniowej w dniu 10 maja 2014 r. 

Jednocześnie zobowiązuję się zapewnić dziecku bezpieczne dotarcie i powrót  z  miejsca zbiórki 

oraz dopilnować stanu technicznego roweru lub wyposażenia dla pieszego. 

Oświadczam również, że nie ma jakichkolwiek  przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka  

w tego rodzaju wydarzeniu. 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rajdu (dostępny na stronie internetowej organizatora: 

www.okwisniowa.pl oraz u opiekunów). 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

………………………………………………………….. 

Dane osobowe uczestnika: 

Adres: …………………………………………………………………………………… 

Pesel: ……………………………………………………………………………………. 

Telefon do rodzica/opiekuna: ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO 

 

 

Ja ……………………………………………………………… niżej podpisany oświadczam, że nie mam jakichkolwiek  

przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w rajdzie rowerowo-pieszym 

„AKTYWNY CZAR WIOSNY” organizowanym przez  Ośrodek Kultury w Wiśniowej 

w dniu 10 maja 2014r. 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rajdu, a udział w nim biorę na własną 

odpowiedzialność. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora: www.okwisniowa.pl. 

 
Data i własnoręczny podpis 

 

………………………………………………………….. 

 


