
Rzeszów, 22 czerwiec 2017r. 

REGULAMIN 

38-ej Pielgrzymki Rowerowej im. Św. Krzysztofa                                                              

Rzeszów – Jasna Góra w dniach 

04 –06 sierpień 2017r. 
Prosimy o dokładne przeczytanie 

1. Wszyscy uczestnicy powinni być świadomi, że dobrowolnie uczestniczą w wydarzeniu religijno – 

wspólnotowym, czyli szczególnej więzi z Bożym Miłosierdziem, Matką Najświętszą i ludźmi, dlatego 

powinniśmy się starać o godne zachowanie.   

2. Uczestnicy przypisani są do grupy, której trzymają się przez całą trasę i są podporządkowani 

Grupowym.  

3. Grupy jadą w odstępach około jednego kilometra, natomiast w ustalonych programem miejscach 

postojów na wspólną modlitwę bądź posiłek – są bezwzględnie razem.  

4. W razie defektu roweru  Grupowy decyduje, czy defekt jest usuwany natychmiast, czy poszkodowany 

korzysta okresowo z samochodu, do miejsca najbliższego postoju. 

5. Uczestnik Pielgrzymki ma obowiązek nosić otrzymany znaki identyfikacyjne. 

6. Uczestnik sam nie odłącza się od swojej grupy, ze względu na własne bezpieczeństwo.  

7. W pielgrzymce uczestniczą osoby w różnym wieku. Osoby do lat 18 obowiązkowo jadą z własnym 

opiekunem. Obowiązuje zgoda obojga rodziców lub opiekuna prawnego, dostarczona organizatorom 

przy zapisie. 

8. Każdy uczestnik w trakcie jazdy musi posiadać kask ochronny na głowę. Brak kasku wyklucza 

uczestnika z pielgrzymki bez wnoszenia jakichkolwiek roszczeń. 

9. Wszyscy bezwzględnie przestrzegają zasad ruchu drogowego. 

10. Jeśli zgadzasz się z niniejszym „Regulaminem”, to dołącz do naszej Pielgrzymki, ku Chwale Bożej         

i własnemu dobru. Jeśli nie – to wybierz własny sposób spędzenia czasu, abyś nie  przeszkadzał tym, 

którzy szukają Więzi z Panem Bogiem i Braćmi wędrując poprzez malowniczą polską ziemię. 

11. Sprawy sporne, a nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga ostatecznie Grupa Organizacyjna. 

12. Przy zapisie należy podać dane osobowe: nazwisko i imię uczestnika, PESEL, adres zamieszkania, 

rozmiar koszulki, numer kontrolny( dotyczy pracowników WSK Rzeszów lub wydzielonych spółek) i 

opłacić wpisowe. Koszulki są dostępne w następujących rozmiarach: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.  

Zapisy od 26 czerwca do 17 lipca lub wyczerpania miejsc.                                                                        

Wpisowe wynosi 210.00 zł. Ilość miejsc ograniczona. 
W kwocie tej zapewniamy: ubezpieczenie (organizator nie odpowiada za ukryte choroby), noclegi       

w szkołach (Wiślica, Olsztyn), identyfikator, ofiary Mszy Świętej, samochód do przewozu bagażu        

w obie strony, samochód techniczny w jedną stronę, śniadanie i obiad w pierwszym dniu oraz obiad           

w drugim dniu pielgrzymki, okolicznościową koszulkę i inne. 

Co należy zrobić przed wyjazdem i wziąć ze sobą na Pielgrzymkę : 
Wskazane jest oddać rower do przeglądu w serwisie, aby był sprawny. Wziąć  zapasowe dętki, klucze i części 

do roweru, śpiwór, karimata, nakrycie przeciwdeszczowe i przed słońcem, dodatkowe własne wyżywienie. 

DOWÓD TOŻSAMOŚCI BEZWZGLĘDNIE ZABIERAMY  NA WYJAZD. 

Zapisy i szczegółowych informacji udziela Grupa Organizacyjna: 
  Szyszka Ryszard – Rzeszów - Słocina.  tel. kom: 604 614 735 i 017 854 66 48 (służbowy) 

 Bułdak Janusz – Rzeszów. tel kom: 602 158 172 

 Gałuszyński Grzegorz – Rzeszów. tel kom: 604 973 886  

  Oczoś Jerzy  – Chmielnik. tel. kom:  661 764 629 

  Lelek  Sławomir – Rzeszów. tel. kom: 660 704 943 

Za dodatkową opłatą transport powrotny osób i rowerów zapewnia : Studniarz Kazimierz tel : 792 992 015. 

Patronat nad pielgrzymką objęło Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe NSZZ „Solidarność”          

w Rzeszowie ul. Matuszczaka 14.       www:pstssolidarnosc.pl 
Konto: PKO BP S.A. I O/Rzeszów 26 1020 4391 0000 6102 0046 0477 

Przy wpłacie na konto (pod warunkiem, ze nie ma możliwości wpłaty u organizatorów) należy podać dane 

osobowe i inne informacje według  pkt. 12 

Osoby uczestniczące w pielgrzymce, a  grające na gitarze lub innych instrumentach muzycznych lub posługujące 

jako animatorzy muzyczni proszeni są o zgłoszenie na adres: wpazdan@wp.pl 

 Zbiórka – 4 sierpnia o godz. 5
30

 na placu obok Klasztoru Ojców Bernardynów         

w Rzeszowie. Pakowanie bagaży głównych  do godziny 6
20                                                             

Msza Św. o godz. 6
30

 wspólnie z Rzeszowską Pielgrzymką Pieszą na Placu Farnym, 

na który przychodzimy z rowerami. Wyjazd bezpośrednio po Mszy Świętej                                            

z ul. Moniuszki, przy Poczcie Polskiej.   


