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2. Organizatorzy
 Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rędzinach przy Urzędzie
Gminy Rędziny
 SKKT PTTK „DREPTOPIĘTAKI” przy Gimnazjum nr. 2 w Rudnikach
 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudnikach
 Starostwo Powiatowe w Częstochowie
 Sklep Sportowy „KOBO” w Częstochowie
 Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudnikach
 Koordynator rajdu: Adam Michalak

3. Trasa i Termin rajdu
 ZS-P w Rudnikach – Konin – Kuchary – Adamów – Skrzydlów – Trząska –
Łuszczyn – Kłobukowice – Kuchary – Rudniki. Długość trasy - 28 km
 5 czerwca 2011r (Niedziela)
 Start godz. 10.00 – boisko szkolne ZS-P w Rudnikach
 Powrót do szkoły około godz. 15.00

4. Warunki uczestnictwa
 Prawo do udziału w rajdzie mają wszyscy zainteresowani mieszkańcy z terenu
powiatu częstochowskiego
 Dzieci i młodzież szkół podstawowych uczestniczą w rajdzie wyłącznie pod opieką
rodziców lub pełnoletnich opiekunów
 Uczestnicy są zobowiązania do posiadania dokumentów tożsamości oraz karty
rowerowej, która jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności
poruszania się po drogach. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak
karty rowerowej przez nieletnich uczestników
 Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
 Posiadanie odpowiedniego stroju uwzględniającego warunki atmosferyczne
 Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu,
obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora.

5. Świadczenia.
 Opieka przewodnika
 Posiłek turystyczny na trasie rajdu
 Pamiątkowa koszulka

6. Informacje dodatkowe
 Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy
muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, mając na
uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych
zabudowań. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki spowodowane przez
uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian
niniejszego regulaminu.
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Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku
Promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Gminy Rędziny
Promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Powiatu Częstochowskiego
Upowszechnienie wiedzy o szlakach i ścieżkach rowerowych
Stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji
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