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““WWIIOOSSNNAA  ZZ  BBIICCYYKKLLEEMM””  
 

REGULAMIN 
 

1. ORGANIZATOR: 

 

 - Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim - Klub Turystyki Kolarskiej  “ B I C Y K L - 1977 “

   

2. WSPÓŁORGANIZATORZY : 

- Miasto Ostrów Wielkopolski 
- Powiat Ostrowski 
  

3. CELE: 

- aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu; 
- popularyzacja i upowszechnianie turystyki kolarskiej; 
- popularyzacja idei ochrony środowiska naturalnego człowieka; 
- wzmacnianie więzi  między turystami i nawiązywanie nowych znajomości; 
- promowanie pięknych rejonów Polski  

 
   

4. TERMIN I MIEJSCE: 

-  29 kwietnia – 2 maja 2017r. – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP 

"Nadwarciański Gród" - Załęcze Wielkie 89 
- rozpoczęcie rajdu 29 kwietnia godz. 19:00 
- zakończenie rajdu 2 maja godz. 9:30 
 

5. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA : 

 
W rajdzie mogą brać udział turyści: indywidualnie  lub drużynowo, dzieci i młodzież do 
lat 18 - tylko pod opieką osób dorosłych.  
 
Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać na  indywidualnej “Karcie uczestnictwa”,  
Oddział PTTK  w  Ostrowie Wielkopolskim  ul. Starotargowa 5,  skr.. poczt. nr 9,   
63–400 Ostrów Wielkopolski, osobiście  w godzinach otwarcia biura (10:00 – 16:00) lub 
za pośrednictwem poczty / oryginał  dowodu  wpłaty wpisowego/ na konto BZ WBK O / 
Ostrów Wielkopolski nr: 56 1090 1160 0000 0000 1600 9520  z dopiskiem „Wiosna z 
Bicyklem” . 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 kwietnia 2017 r. ; przy zgłoszeniach 
pocztowych należy upewnić się o przyjęciu na rajd - tel. PTTK  w Ostrowie 
Wielkopolskim  nr 62/ 300 00 74 lub komandora 691 935 666, e-mail: bicykl@o2.pl . 

 

6. WPISOWE :  

 CZŁONKOWIE PTTK    

 młodzież szkolna:    120,00 zł. 

 pozostali :    150,00 zł.  

 

 NIEZRZESZENI w PTTK 

 młodzież szkolna:    150,00 zł.                           

 pozostali turyści :    190,00 zł.                         

 Wpisowe po terminie wzrasta o 20,00 zł  i nie gwarantuje pełnych świadczeń !!! 

 

 

7. ŚWIADCZENIA: 

W ramach wpisowego: 

- 3 noclegi z pościelą;; 
  - odcisk pamiątkowej pieczątki rajdowej; 
  - METALOWY ZNACZEK; 
  - punkty na KOT i inne odznaki turystyczne i krajoznawcze; 
  - konkurs krajoznawczy z nagrodami; 
  - dwie obiadokolacje, 

- wstępy do wybranych muzeów; 
- ognisko; 

  - niespodzianka; 
   

8.OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW : 
- posiadanie dokumentów tożsamości , karty rowerowej lub prawa jazdy,  członkowie    
PTTK  legitymacje z aktualnie opłaconymi składkami ; 

  -przestrzeganie Karty Turysty i Kodeksu Drogowego; 
  -przestrzeganie ciszy nocnej. 
  -drużyna musi posiadać wyposażoną apteczkę i reperaturkę; 
  -pozostawianie porządku w miejscach noclegowych; 
  -przestrzeganie przepisów: o ochronie przyrody, zabytków, ppoż. 
  -pomoc koleżeńska w czasie rajdu; 
  -posiadanie sprawnego roweru; 
  -podporządkowanie się kierownictwu rajdu; 
  -przestrzeganie niniejszego regulaminu i regulaminu schroniska młodzieżowego; 
 

9. INFORMACJE OGÓLNE: 
- uczestnicy rajdu – członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską objęci 
są ubezpieczeniem grupowym NNW, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie. 
- trasy będą prowadzone przez wykwalifikowanych przodowników turystyki kolarskiej. 
-uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe w 
czasie trwania rajdu; 
-osoby nie stosujące się do Regulaminu i Karty Turysty mogą być wykluczone z 
uczestnictwa w rajdzie; 

-w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie organizatorzy nie będą 

wydawać świadczeń ani zwracać wpisowego; 
  -ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń i organizator; 
  -rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 
 

   In terpretacja  n in ie jszego regul aminu należy do organizatorów.  
 

10. Atrakcje na trasach rajdowych: 

Załęczański Park Krajobrazowy 

Załęczański Park Krajobrazowy został utworzony 5 stycznia 1978 roku, jako jeden z pierwszych parków 
krajobrazowych w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 14750 ha, a strefy ochronnej, tzw. otuliny – 12010 ha. 
Znaczna część parku (ponad 65% powierzchni) leży na terenie powiatu wieluńskiego, a fragmenty 
wychodzą również na teren woj. opolskiego i śląskiego. Park zamyka od północy system jurajskich parków 
krajobrazowych. Celem jego utworzenia była ochrona jurajskiego krajobrazu Wyżyny Wieluńskiej, a także 
ochrona urokliwego odcinka rzeki Warty, określanego jako najpiękniejszy i najbardziej zróżnicowany 
przyrodniczo w stosunku do całego jej biegu. Warta, przepływając przez Park dzikim, naturalnym korytem, 
zatacza tzw. Wielki Łuk Warty, w którym rzeka płynie w głęboko wciętej (30–60 m) dolinie i tworzy 
przełomy. 

Obszar ten został objęty programem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w celu ochrony 13 
rodzajów siedlisk przyrodniczych, ponad 100 zbiorowisk roślinnych z ciekawymi gatunkami 
wapieniolubnymi, często o charakterze górskim, i ośmiu gatunków kręgowców. 
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Szczególne znaczenie dla przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego ma budowa geologiczna. 
Wapienne podłoże terenu ukształtowało się w jurze (ok. 190–140 mln lat temu) ze szczątków organicznych 
morskich zwierząt (amonitów, gąbek, ślimaków, jeżowców). W efekcie ruchów tektonicznych osady morskie 
zostały pofałdowane, pocięte uskokami i wypchnięte na powierzchnię. Węglanowe skały, pod wpływem 
działania wody deszczowej zawierającej dwutlenek węgla oraz zmieniających się warunków klimatycznych – 
zaczęły podlegać chemicznej erozji. 

W ten sposób powstała charakterystyczna rzeźba krasowa, na którą składają się wapienne ostańce, np. 
Góra Świętej Genowefy (200 m n.p.m.), jaskinie, źródła krasowe (wywierzyska), np. Granatowe Źródła, 
Źródło Św. Floriana, studnie i leje. Procesy krasowe na terenie Parku są nadal żywe, o czym świadczą m.in. 
nowe nacieki w jaskiniach. 

Na obszarze ZPK występuje 39 gatunków roślin naczyniowych podlegających ochronie, w tym 25 objętych 
jest ścisłą ochroną. Ponadto stwierdzono tu występowanie ok. 30 gatunków roślin rzadkich w skali kraju lub 
regionu, górskich oraz występujących na granicy zasięgów geograficznych (np. wapieniolubny rojownik 
pospolity lub czosnek skalny). Różnorodność biotopów Parku wpływa na bogactwo zasiedlającej go fauny. 
Stwierdzono występowanie m.in. 16 gatunków chronionych bezkręgowców oraz gatunków ginących w 
innych rejonach ryb litofilnych, takich jak brzana, świnka i kleń. Ryby te znajdują na terenie ZPK również 
dogodne warunki do tarła. Park jest jednym z najcenniejszych w skali kraju znanych zimowisk nietoperzy, 
gdyż jaskinie zapewniają tym ssakom doskonałe warunki do hibernacji. Podczas corocznych zimowych 
liczeń nietoperzy w jaskiniach na terenie Parku odnotowuje się ich około dwóch tysięcy. Dominują trzy 
gatunki – nocek Natterera, nocek duży i mopek. Nielicznie, ale regularnie, spotyka się nocki Bechsteina i 
łydkowłose, które uznawane są za zagrożone i znajdują się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. 

 

 

  Do uczestnictwa w Rajdzie serdecznie zapraszamy wszystkich 

miłośników turystyki  kolarskiej ,  życząc wspaniałych wrażeń ,  dobrej  

zabawy i  pogody.  
   

ORGANIZATORZY      

           
 

Pamiętaj!  
Poruszając się po szlakach turystycznych, przemierzając ścieżki w  lasach,  płynąc 

rzeką, przebywając na łonie przyrody pamiętaj, że jesteś tu gościem.  
Szanuj przyrodę i jej prawa.  

Dbaj o czystość.  
Zostaw odwiedzane miejsca w takim stanie jakbyś chciał je zastać.  

Nie śmieć i nie strasz zwierząt.  
Swoje śmieci zabierz ze sobą. 

Nie zapomnij o odpowiednim ekwipunku, wygodnym stroju i prowiancie. 
 
 
Rajd jest imprezą non-profit, nie ma charakteru komercyjnego. Jest organizowany na zasadach 
samoorganizacji, siłami wolontariatu. 
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