
 

              UWAGA  !!!  UWAGA !!! 
 

DNI KROTOSZYC 
5-6 czerwca 2010 

         

       Wójt  Gminy  Krotoszyce   serdecznie  zaprasza  

wszystkich   amatorów  turystyki  rowerowej  do  udziału w  dniu   

5 czerwca br. w godz.  od 12:00  do 15:00  w Rajdzie 

Rowerowym po Ziemi Krotoszyckiej  w ramach Dni Krotoszyc.  

         Masowy i  wielopokoleniowy  Rajd Rowerowy  przebiegać 

będzie na dystansie 40 km malowniczymi terenami Ziemi 

Krotoszyckiej i Pogórza Kaczawskiego wzdłuŜ rzek Nysy 

Szalonej i Kaczawy. 

           Do    udziału   w   Rajdzie    organizatorzy    zapraszają: 

Parlamentarzystów , Władze Samorządowe  wszystkich szczebli   

a takŜe znanych i popularnych  mistrzów  sportu kolarskiego 

oraz  wszystkich uprawiających  turystykę rowerową . 

            JeŜeli chcesz radośnie i romantycznie spędzić wolny 

czas – weź rodzinę  , znajomych  i przyjaciół i  rusz  na piękną  

rowerową przygodę  po  Gminie Krotoszyce ! Tu  poznasz   

nowych  przyjaciół   oraz prawdziwą historię naszego regionu ! 
Na całej  trasie  czeka  na  Ciebie  wiele  atrakcji  i  niespodzianek ! 

             Zgłoszenia naleŜy kierować na adres : 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krotoszycach  

ul.  Piastowska 40 A 

59-223 Krotoszyce 

Tel. 76-88-78-390 

E-mail : gokiskrotoszyce1@wp.pl 

a  takŜe w dniu 5 czerwca br do godz. 12:00 na stadionie w Krotoszycach. 

Do  zobaczenia  na  starcie ! ! ! 

                                                                 Wójt Gminy Krotoszyce 

                                                Franciszek Chyła         

                                                            Wielokrotny mistrz w kolarstwie 



 
Regulamin Rajdu Rowerowego po Ziemi Krotoszyckiej 
 
W rajdzie  rowerowym organizowanym w ramach „Dni Krotoszyc” mogą brać udział 
wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do 
przestrzegania regulaminu rajdu potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście 
obecności.  
 

Warunki uczestnictwa: 

1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz 
podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.   

2. Prawo startu w rajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.   
3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, 

biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną 
zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.  

4. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu toŜsamości oraz 
niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach.  

5. Udział w rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.  
6. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej 
krawędzi.  

7. KaŜdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposaŜony w 
hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, itp.).  

8. W trakcie jazdy naleŜy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji 
na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.  

9. Podczas jazdy nie naleŜy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.  
10. KaŜdą zmianę kierunku jazdy naleŜy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas 

przejazdu przez skrzyŜowanie.  
11. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.  
12. Jadąc rzędem, naleŜy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a 

przy zjazdach od 15 do 30 m.  
13. W kolumnie naleŜy zachować 50 - 100 m odległości między poszczególnymi 

grupami.  
14. KaŜdy uczestnik rajdu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, 

wiatrem i kurzem, kask lub jasną czapeczkę z daszkiem, ubranie dostosowane do 
aury,  

15. Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego oraz aparatu fotograficznego.  
16. W trakcie rajdu zabrania się spoŜywania napojów alkoholowych i uŜywania środków 

odurzających.  
17. Uczestnictwo w rajdzie na koszt i ryzyko uczestników.  
18. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 
zakończeniu rajdu.  

19. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują 
wykluczeniu z rajdu.  

20. Udział w rajdzie jest bezpłatny. 
 
Za kierownictwo Rajdu  
Marek Dziubiński 

 


