
Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” 2018 

  

I. Organizatorzy: 
     Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku 

Ul. Szafranka 7 

44-200 Rybnik 

II. Współorganizatorzy: 

     Rada Dzielnicy Paruszowiec-Piaski, Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i    Wsparcia 

Dzieci i Młodzieży „Uskrzydleni”, Miasto Rybnik, MOSiR 

 

III. Termin i miejsce rajdu: 

            Rajd odbędzie się 9 czerwca 2018 (sobota). 

Start rajdu  - PiMBP,  filia nr 4 ul.Za Torem 3b - godz.9.00, zbiórka od godz. 8.30 

Zakończenie imprezy: PiMBP,  filia nr 4 ul.Za Torem 3b- godz. 17.00. 

Przewidywana ilość osób - 50 

 

IV. Trasa rajdu: 

 

Trasa rajdu: pętla ok. 35 km 

Paruszowiec siedziba filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. Prusa w Rybniku – 

ścieżka wzdłuż Rudy – Droga Paruszowska wjazd do lasu – stacja PKP Rybnik Gotartowice – 

Droga Szczejkowicka – Droga Torowa – Kolonia Nowa Wieś – przecięcie ul. Gliwickiej – 

Święte Źródło w Lesie Lipownice (12 km) – Gichta – powrót do ul. Gliwickiej – Żwaka – 

schron bojowy na Żwace – ul. Kolejowa - stacja PKP Żory – ul. Mikołowska – ul. Cmentarna 

cmentarz żydowski w dzielnicy Kleszczówka – ul. Akacjowa, ul. Klonowa, ul. Boczna, ul. 

Jodłowa - ul. Wolności - Dąb Maryjny w Dębinie – ul. Wolności, ul. Mikołowska, ul. 

Dworcowa - Rynek (10 km) – kościół p.w. św.św. Filipa i Jakuba i stary cmentarz – Muzeum 

Miejskie – ul. Folwarecka – Folwarki – ul. Włościańska – Las Goik – Kłokocin – 

Boguszowice – Gotartowice – Ligocka Kuźnia – Paruszowiec (13 km) 

Podział czasowy rajdu 

godz. 8.30 – zbiórka przy siedzibie biblioteki 

godz. 9.00 – start rajdu  

godz. 10.00 – przystanek przy Świętym Źródle 

godz. 10.30 – przystanek przy Gichcie 

godz. 11.30 – przystanek przy schronie na Żwace 

godz. 12.00 – przystanek na cmentarzu żydowskim 

godz. 12.30 – przystanek przy Dębie Maryjnym  



godz. 13.30 – postój przy Muzeum Miejskim 

godz. 15.00 – start po postoju 

godz. 16.00 – przyjazd do Boguszowic 

godz. 17.00 – powrót do Paruszowca 

          

  

V. Zasady uczestnictwa: 

- W rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower - 

zgodnie z obowiązkowy wyposażeniem roweru:  ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA  INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, 

poz. 262 plus późniejsze zmiany). 

 

 -Dzieci do lat 18 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby 

dorosłej . 

 -Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu. 

 -Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego 

oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych.  

-W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie 

zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w 

żadnej postaci. 

 -Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, 

zabezpieczenie przed deszczem. 

- W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora. 

- Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo). 

- Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione podczas rajdu 

oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników. 

- Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci na 

odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie.  

-Organizatorzy nie  biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników 

rajdu lub w których brali oni udział. 

 

VI. Zgłoszenia: 

zapisy od 01.05 do  1.06.2018 – tel. 324221320, e-mail bziolko@biblioteka.rybnik.pl, lub 

osobiście w filii nr 4 ul. Za Torem 3b, 44-203 Rybnik 

1. Rejestracja uczestników Rajdu odbędzie się wyłącznie w dniu rajdu 9.06.2018  w PiMBP 

Filia nr 4 ul.Za Torem 3b, 44-203 Rybnik – Błonia w godz.8.30-9.00 

3. Przy rejestracji każdy uczestnik musi złożyć własnoręczny  podpis  z akceptacją 

regulaminu rajdu. Za dzieci do lat 18 podpis składają opiekunowie.  

mailto:bziolko@biblioteka.rybnik.pl


VII Zasady bezpieczeństwa: 

1.) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W 

szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, 

zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp. 

2.) Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w 

relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych 

Organizatorów. 

3.) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest 

równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość 

regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania. 

 

 

VI. Świadczenia od Organizatorów: 

- kamizelka odblaskowa (do zwrotu) 

-  poczęstunek  na postoju 

- udział w rajdzie jest bezpłatny 

VII.   Numery kontaktowe 

0324221320, 664922543 

 


