
                                                                                                                                                        

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ „ZWIEDZAMY GMINĘ CZERWIONKA-LESZCZYNY” 

 
I   Organizator: 
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze  Oddział w Rybniku 
Komisja Turystyki Kolarskiej. 
Komandor  wycieczki:   Mücke Grzegorz    Tel. 698 089 136     
 
II  Partnerzy: 
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku,  Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach 
III  Cel: 
- popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu; 
- upowszechnianie turystyki kolarskiej oraz szlaków turystycznych; 
- zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej oraz krajoznawczej; 
- integracja osób uprawiających kolarstwo turystyczne. 
III   Data i miejsce: 
14 maja 2022 roku. 
Start rowerzystów –  godz.: 10:00  Parking - Kąpielisko  - „RUDA” 
IV   Świadczenia: 
Uczestnicy otrzymują: 
- możliwość zwiedzania części atrakcji z przewodnikiem; 
- pamiątkową naklejkę. 
Udział w wycieczce jest BEZPŁATNY. 
V   Opis trasy: 
Naszą przygodę rozpoczniemy na placu przed kąpieliskiem „Ruda” i dalej ścieżkami rowerowymi, obok Rybnickiej 
Tężni, skierujemy się w kierunku Przegędzy na Polanę Kanetowiec, gdzie będzie pierwszy odpoczynek. Następnie 
ruszymy  w kierunku Leszczyn, zobaczymy Leszczyński Zameczek i dalej do Czerwionki, gdzie zwiedzimy Izbę Tradycji 
KWK „Dębieńsko” oraz z przewodnikiem, Zabytkowe Osiedle Familoków. Po zwiedzaniu ruszymy przez Kamień w drogę 
powrotną. Dystans do pokonania wynosi około 35 km, dlatego należy dobrze ocenić swoją kondycję fizyczną. 
VI   Postanowienia szczegółowe: 
Wycieczka  odbędzie się bez względu na pogodę. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego i Karty Turysty oraz ubezpieczenia się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Organizator nie odpowiada za wypadki powstałe w czasie trwania wycieczki oraz za szkody wynikłe w stosunku do 
uczestników i osób trzecich. 
Osoby do 15 roku życia mogą wziąć udział w imprezie tylko pod opieką osoby dorosłej. 
Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność i samodzielnie decyduje o swoich 
predyspozycjach fizycznych do udziału w wyjeździe. 
W trosce o bezpieczeństwo uczestnicy powinni posiadać kask rowerowy. 
Wpisanie się na listę uczestników wycieczki,  jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem wycieczki 

oraz jego akceptacją. Biorąc udział w wycieczce, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku ( bez podania 

imienia i nazwiska ) dla  celów realizacji w/w wyjazdu oraz potrzeb sprawozdawczych. 

 

Zabierz sprawny rower i ruszaj z nami 


