
 

 

 

 

 

Informacje dla Uczestników I Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Blisko Krakowa 

 

Szanowni Uczestnicy I Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Blisko Krakowa, 

spotykamy się o godzinie 11.00, w dniu 5 czerwca 2016 r. w ogrodzie Dworu Dzieduszyckich  

w Radziszowie, tutaj zlokalizowane będzie biuro Rajdu. Po przyjeździe zapraszamy po odbiór pakietu 

startowego dla drużyny, w skład którego wchodzi Przewodnik turystyczny „Skarby Blisko Krakowa”, 

identyfikator z numerem startowym drużyny, mapka trasy i quest oraz dla każdego członka drużyny 

opaski odblaskowe, los uprawniający do udziału w loterii z nagrodami na mecie Rajdu, talon na 

poczęstunek. Przy odbiorze pakietu prosimy podać numer startowy – to znacznie usprawni cały 

proces. Uczestnicy, którzy zgłoszenie na rajd przesłali drogą mailową dodatkowo zobligowani są do 

podpisania przy odbiorze pakietów formularza zgłoszeniowego oraz (jeżeli dotyczy) zgody na udział 

osoby niepełnoletniej w rajdzie. 

Godzina startu podana w mailu jest godziną szacunkową. Po odbiorze pakietu startowego w czasie 

oczekiwania na start zapraszamy na program artystyczny realizowany przez Centrum Kultury i Sportu 

w Skawinie.  

Na trasie czekają na Was miłe niespodzianki – spotkanie z historią i lokalnymi smakami. Żeby wziąć 

udział w losowaniu nagród należy zebrać wszystkie pieczątki – czyli zatrzymać się w każdym punkcie 

kontrolnym i wykonać zadanie. Na punktach kontrolnych zadania należy wykonywać sprawnie, jeżeli 

to możliwe nie zsiadając z roweru – tak aby zdążyć przed przyjazdem kolejnej drużyny. W punktach 

kontrolnych dostępna będzie woda mineralna. Trzy punkty kontrolne zlokalizowane są w plenerze, 

czwarty wymaga od Państwa wejścia do budynku, w związku z tym prosimy, aby jedna osoba  

z drużyny czuwała nad pozostawionymi (na czas wykonania zadania) pod budynkiem rowerami. 

W związku z tym, że rajd odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym zwróćmy szczególną 

uwagę na ostrożność i bezpieczeństwo. Poruszamy się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (Kodeks 

Drogowy – Prawo o ruchu drogowym), w kolumnach (drużynach), odstępy między drużynami muszą 

wynosić min. 200 m. Na trasie Rajdu obecni będą strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Osoby niepełnoletnie uczestniczą w rajdzie pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów 

prawnych). 

Poruszamy się po szlakach powstałych w ramach projektu „Budowa kompleksowego produktu 

turystycznego – Skarby Blisko Krakowa” – na trasie znajdują się oznaczenia (tabliczki) z kolorem 

szlaku oraz dodatkowe oznaczenia z trasą rajdu. Na identyfikatorach znajdują się numery kontaktowe 



do Organizatorów rajdu, ratownika medycznego, który obecny będzie na trasie oraz telefony 

alarmowe. Jeżeli nastąpi konieczność zjechania z trasy, tym samym nie ukończenia rajdu bardzo 

prosimy o kontakt z Organizatorem. Zgodnie z Regulaminem rajdu, każda drużyna powinna posiadać 

przynajmniej jeden telefon komórkowy.  

W miarę możliwości zwracamy się z prośbą o wykonywanie zdjęć i przesłanie ich po wydarzeniu  

do biura stowarzyszenia na adres e.kraus@bliskokrakowa.pl. Zdjęcia będziemy publikować  

na naszych stronach internetowych. 

Na mecie odbywać się będą równolegle obchody związane ze Świętem Miasta Świątniki Górne, tutaj 

zapraszamy na losowanie nagród i poczęstunek. Losowanie odbędzie się o godzinie 15.00 na dolnej 

scenie (amfiteatr) w Centrum Informacyjnym Szlaków. Przy Urzędzie Gminy wyznaczone będzie 

miejsce, gdzie możliwe będzie zdeponowanie rowerów. Każdy pozostawiający rower otrzyma numer,  

na podstawie, którego później będzie mógł go odebrać. Depozyt czynny będzie do godziny 16.00 

Jeżeli rowery nie zostaną odebrane do tej godziny pozostaną w depozycie bez osoby pilnującej,  

na wyłączną odpowiedzialność właściciela. 

Bardzo prosimy o nie zaśmiecanie trasy. Po przejechaniu pierwszego odcinka rajdu trasa prowadzi 

przez Las Bronaczowa i Rezerwat Przyrody Kozie Kąty – przestrzegajmy zasad owiązujących  

w Rezerwatach Przyrody. W lesie w  szczególności zabrania się: 

 zakłócania ciszy 

 rozniecani ognia i palenia tytoniu 

 płoszenia i ścigania zwierząt 

 zaśmiecania i zanieczyszczania gleby i wód 

 niszczenia, drzew, krzewów i innych roślin 

 niszczenia obiektów turystycznych, tablic i znaków informacyjnych 

 

Wszyscy uczestnicy Rajdu są ubezpieczeni przez Organizatora (w razie potrzeby numer polisy 

dostępny u Organizatora).  Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez 

uczestników, lub w których brali oni udział,  oraz za sprzęt i mienie uczestników zagubione lub 

stracone podczas rajdu. 

 

Mamy nadzieję, że trasa choć wymagająca będzie przyjemna, pamiętajmy ze przejazd nie jest 

wyścigiem – liczy się dobra zabawa.  

Do zobaczenia na trasie! 
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