
   

 

 

 

 

 
 

Regulamin Rajdu 

61 Otwarcie Turystycznego Sezonu Kolarskiego „Topienie Marzanny” 

Tworóg Mały k. Sośnicowic – 18 marzec 2018 r. 
 

1.   Organizator: 
Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach 
44-100 Gliwice, Rynek 11, tel. 32-231-26-16. 
Komandor Rajdu: Krzysztof Bobis  - kontakt pod nr tel. 607-858-955. 

2.   Partnerzy: 
Sołectwo Tworóg Mały, OSP Tworóg Mały, Sklep Rowerowy Bike Atelier w Gliwicach. 

3.   Cel imprezy: 
Popularyzacja turystyki kolarskiej, poznanie zabytków Ziemi Gliwickiej, kultywowanie ludowych zwyczajów powitania 

wiosny. 

4.   Wpisowe i świadczenia: 
Wpisowe na rajd wynosi   

● 2,00 zł - dla młodzieży szkolnej, 

● 4,00 zł - dla pozostałych uczestników. 

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje znaczek rajdowy (pierwszych 250 osób), pieczęć rajdową 

(potwierdzenie do KOT) i gorącą herbatę (prosimy o zabranie własnych kubków),  

a zwycięzcy konkursu ”na najpiękniejszą Marzannę” otrzymają nagrody. 

Na mecie tradycyjnie będzie ognisko, przy którym ogrzejemy się i upieczemy własną kiełbaskę. 

5.   Zgłoszenia: 
Zgłoszenia i wpisowe będą przyjmowane na mecie rajdu. 
W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny, imienny wykaz uczestników i wysokość wpisowego. 
Wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne grupy do komandora rajdu gwarantuje otrzymanie pełnych świadczeń. 

6.   Meta i program rajdu: 
Meta rajdu znajdować się będzie w Tworogu Małym koło Sośnicowic w Remizie Strażackiej. 
Przyjmowanie uczestników w godz. 10:30 – 11:30. 
Dojazd na metę trasami dowolnymi lub trasą wyznaczoną - wyjazd z gliwickiego rynku o godz. 9:30. 
O godz. 11:30 rozpocznie się konkurs na najpiękniejszą Marzannę, po czym nastąpi wspólne topienie Marzanny, 

którym pożegnamy zimę i powitamy wiosnę. 
Marzanny muszą być wykonane z materiałów biodegradowalnych i tylko te będą przyjmowane do konkursu.  

Ze względów bezpieczeństwa pożarowego Marzanny nie będą palone. 
Około godz. 12:30 rozpocznie się ogłaszanie wyników i wręczanie nagród. 
Po tym nastąpi zakończenie rajdu. 

7.   Klasyfikacja drużynowa: 
Główną nagrodą zespołową jest puchar dla najliczniejszej drużyny. 
Klasyfikacja będzie przeprowadzona oddzielnie w kategoriach:  

- dla szkół. 

- dla drużyn kolarskich (klubów, sekcji, komisji, zrzeszonych w PTTK.) 

- dla innych zorganizowanych grup rowerowych. 

Przy podobnej liczbie uczestników w drużynach, organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia dodatkowymi 

punktami drużyn przybyłych z dalszych miejscowości.  

8.   Ogólne warunki uczestnictwa: 
Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty. 
Organizacja zgłaszająca jest odpowiedzialna za zachowanie swoich uczestników oraz za ich ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie rajdu oraz 

za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich. 

W trosce o bezpieczeństwo uczestnicy powinni posiadać kaski rowerowe. 

Komitet Organizacyjny Rajdu   

 
 

   www.bikeatelier.pl 


