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ORGANIZATOR: 
 Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim 
- Klub Turystyki Kolarskiej „Bicykl -1977”  
 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 
• Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski  
• Starostwo Powiatu Ostrowskiego 
• Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie 

Wielkopolskim 
• SKKT „Pędziwiatry” przy SP 6 
• Grupa Geocaching Ostrów Wielkopolski 

 

CEL IMPREZY: 
• popularyzacja rekreacji oraz turystyki rowerowej , 
• zacieśnianie więzi pomiędzy turystami oraz nawiązanie 

nowych kontaktów, 
• uczczenie 100 rocznicy wydarzeń związanych z Powstaniem 

Wielkopolskim, 
• realizacja hasła: „Turystyka łączy pokolenia”, 
• propagowanie hasła: Rok 2019 - Rok Młodych „Z PTTK 

wspólnym szlakiem” 
• promocja Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej „Ostrószko”. 

 

TERMIN I MIEJSCE: 
28.09.2019 r. – Szkoła Podstawowa nr 6, Ostrów Wielkopolski,  
ul. Staroprzygodzka (wjazd od ul. Granicznej) 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
WW  iimmpprreezziiee  mmooggąą  uucczzeessttnniicczzyyćć  wwsszzyyssccyy  cchhęęttnnii  ppoossiiaaddaajjąąccyy  rroowweerr  

bbeezz  wwzzggllęędduu  nnaa  wwiieekk..  ZZggłłoosszzeenniiaa  bbęęddąą  pprrzzyyjjmmoowwaannee  ww  bbiiuurrzzee  OOddddzziiaałłuu  

PPTTTTKK  ww  OOssttrroowwiiee  WWiieellkkooppoollsskkiimm  pprrzzyy  uull..  SSttaarroottaarrggoowweejj  55  oodd  ppoonniieeddzziiaałłkkuu  

ddoo  ppiiąąttkkuu  ww  ggooddzziinnaacchh  oodd  1100::0000  ddoo  1166::0000  ddoo  ddnniiaa  2266  wwrrzzeeśśnniiaa  22001199  rr..  

PPrrzzyy  zzggłłoosszzeenniiaacchh  kkoorreessppoonnddeennccyyjjnnyycchh  nnaalleeżżyy  wwppłłaacciićć..  BBlliiżżsszzee  iinnffoorrmmaaccjjee  

mmoożżnnaa  uuzzyysskkaaćć  ppoodd  tteell..  ((  00  6622  ))  330000  0000  7744..  
 

 Wpisowe:  
 

Członkowie PTTK Niezrzeszeni w PTTK 
Dzieci i młodzież 

szkolna 
Dorośli 

Dzieci i młodzież 
szkolna 

Dorośli 

7,00 zł. 10,00 zł. 8,00 zł. 12,00 zł. 

 

W  RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ: 
- pamiątkową plakietkę  
- posiłek turystyczny 
- dobrą zabawę 
- udział w konkursach i zawodach z nagrodami dla 

przedstawicieli drużyn 
 

PROGRAM i TRASY WYCIECZEK: 
 Impreza rozpoczyna się o godz. 9:30. Zbiórka uczestników na 
Rynku przed Ratuszem o godz. 9:20. 
Godz. 9:30 – Oficjalne otwarcie imprezy, podział na grupy - wyjazd na 
wycieczki.  
Propozycje wycieczek: wycieczki nie będą prowadzone przez 
organizatorów 
 

- Trasa nr 1  - Ostrów Wielkopolski – Trąba - Kęszyce – 
Bibianki – Westrza - Sadowie – Wysoko Wielkie - Ostrów 
Wielkopolski SP 6 - ok. 20 km. 

- Trasa nr 2 – Ostrów Wielkopolski – Piaski - Szczygliczka – 
Michałków - Stary Staw – Lewków – Karski - Ostrów 
Wielkopolski SP 6 - ok. 16 km. 

- Trasa nr 3  – Ostrów Wielkopolski – Lewkowiec - Rąbczyn – 
Przybysławice – Jaskółki - Radłów – Ostrów Wielkopolski SP 6– 
ok. 25 km. 

- Trasy dowolne 
 

Godz. 11:30 - blok imprez na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 (wjazd 

od ul. Granicznej), występy młodzieżowych zespołów muzycznych i 
tanecznych, konkursy i zawody sprawnościowe (dla przedstawicieli 

drużyn) m.in.:, zawody w żółwiej jeździe na rowerze, XVIII 
mistrzostwa w rzucie napompowaną dętką rowerową, wyścig na 

hulajnogach dla najmłodszych. 

 
Czynne będą stoiska gastronomiczne i sklepik uczniowski. 

Ok. godz. 13:00 zakończenie imprezy. 

http://www.mlodziez.pttk.pl/o-was/z-zycia-pttk/artykuly/429-rok-2019-rok-mlodych-qz-pttk-wspolnym-szlakiemq
http://www.mlodziez.pttk.pl/o-was/z-zycia-pttk/artykuly/429-rok-2019-rok-mlodych-qz-pttk-wspolnym-szlakiemq


 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW: 

 
• Przestrzeganie „Karty Turysty”; 

• Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, ochronie przyrody i 

zabytków oraz przeciwpożarowych; 

• Posiadania apteczki i reperaturki przez drużynę i udzielania sobie 
wzajemnej pomocy; 

• Respektowania zarządzeń organizatora. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 
Wycieczki będą odbywały się przy normalnym ruchu drogowym bez 

zabezpieczenia przejazdów zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym; 
organizator prosi opiekunów o zdyscyplinowanie podopiecznych i 

poinformowanie o istniejących zagrożeniach.  
Obowiązek ubezpieczenia i związane z tym koszty obciążają uczestników lub 

organizacje zgłaszające. Członkowie PTTK z opłacona składką członkowską za 

rok 2019 posiadają ubezpieczenie NNW. Odpowiedzialność za ewentualne szkody 
wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania lub organizacje 

zgłaszające. W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie uczestnik traci prawo do 
świadczeń i zwrotu wpisowego.  

Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu. 
Organizowany rajd nie przynosi dochodów dla organizatorów, 

impreza odbywa się  na zasadach non profit .  

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIŁOŚNIKÓW ROWERU I CZYSTEGO ŚRODOWISKA  

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W IMPREZIE  „ŚWIĘTO ROWERU” 
 

 
Projekt  dof inansowany przez Samorząd Powiatu  Ostrowskiego i  Gminę 

Miasto Ostrów Wielkopolski .  
 

DO ZOBACZENIA! 
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