
 

 

 
 

REGULAMIN  
 

IV  MIĘDZYGMINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO „MORAWSKICH WRÓT” 

„To nie żaden trud poznawać rowerem, piękno Morawskich Wrót” 

Organizatorzy: 

       Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota    www.morawskie-wrota.pl  

Adres: 44-350 Gorzyce, ul. Bogumińska 31, telefon/ fax: 32 45 15 034, 

e-mail biuro@morawskie-wrota.pl   

Nazwa imprezy: 

IV Międzygminny Rajd Rowerowy „Morawskich Wrót”. 

Cel imprezy: 

 Popularyzacja turystyki rowerowej, terenów rekreacyjnych oraz tras rowerowych gmin 

zrzeszonych w LGD. 

 Promocja imprez turystycznych jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku. 

 Popularyzacja wiedzy na temat przyrody, zabytków oraz historii gmin: Krzyżanowice, Gorzyce             

i Godów. 

 

Miejsce i termin imprezy: 

 Miejsce startu – OSP Bieńkowice. 

 Meta rajdu – OSP Gorzyczki 

 Termin rajdu – 15 września 2012 rok. 

Program rajdu – trasa rajdu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całość trasy III Międzygminnego Rajdu Rowerowego „Morawskich Wrót” to ok. 40 km 

 

Czas 

przejazdu 
Etap (km) Miejsce postoju 

Czas postoju 

(min) 

9:30 Zbiórka Uczestników OSP Bieńkowice - 

10:00 Bieńkowice START - 

10:00-10:15 Bieńkowice-Tworków Tworków – Kościół Piotra i Pawła 15 

10:30-10:05 Tworków-Krzyżanowice Krzyżanowice – Łapacz - PKP  10 

11:15-11:40 Krzyżanowice- polder- Odra Odra – budynek świetlicy 10 

11:50-12:10 Odra - Olza   Olza  – Ośrodek 1 Maja 50 

13:00-13:35 Olza – Bełsznica-Gorzyce Gorzyce – Pałac Arco 15 

13:50-14:05 Gorzyce - Kol. Fryderyk Kol. Fryderyk -Baza 10 

14:15- 14:45           Kol. Fryderyk-Turza Śl.- Łaziska Łaziska – Drewniany  Kościół 15 

15:00-15:15 Łaziska - Gorzyczki Gorzyczki OSP dowolny 

- Gorzyczki OSP META 0k. 15:15 

http://www.morawskie-wrota.pl/
mailto:biuro@morawskie-wrota.pl


 

Warunki uczestnictwa w Rajdzie: 

1. Zgłoszenia do udziału w Rajdzie – w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2012 r. do 

godz. 15
00

 na karcie zgłoszenia: 

 osoby indywidualne zgłoszenie mogą przesłać e-mailem lub złożyć osobiście w biurze LGD 

Morawskie Wrota; 

 grupy szkolne  swój udział powinny zgłosić w macierzystych szkołach u wyznaczonego przez 

szkołę nauczyciela - opiekuna grupy - on zgłasza całą grupę do LGD. 

2. Prawo do startu w rajdzie mają osoby: 

 pełnoletnie, 

 grupy zorganizowane przez szkołę – w tym wypadku uczniowie powinni posiadać kartę   

rowerową oraz pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego,  

 dzieci nie posiadające karty rowerowej oraz młodzież do 16 roku życia, może uczestniczyć  

w Rajdzie wyłącznie w towarzystwie rodzica lub  opiekuna, 

 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 i kamizelkę odblaskową. 

6. 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. 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. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony, czy zniszczony sprzęt uczestników 

Rajdu (w tym za rowery). 

4. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom ubezpieczenie NW.   

5. Na mecie uczestnicy Rajdu będą mogli wziąć udział w konkursie z nagrodami. 

6. W trakcie Rajdu i na mecie w  dla uczestników przewidziany jest poczęstunek. 

7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki w czasie trwania Rajdu i szkody wynikłe  

w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. 

8. Organizator zapewnia opiekę przewodnika Rajdu oraz opiekunów poszczególnych grup (osoba 

pełnoletnia). 

9. Osoba zamykająca każdą kolejną grupę będzie wyposażona w kamizelkę odblaskową (kamizelki 

zabezpiecza organizator).  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz skrócenie trasy w razie niepogody. 

 

 

 

Gorzyce, 29 sierpnia 2012 rok 

 


