
 

Rzeszów, 27 czerwiec 2021 r. 

 

REGULAMIN 

42-ej Pielgrzymki Rowerowej im. Św. Krzysztofa Rzeszów – Jasna Góra 

w dniach 06 – 08 sierpień 2021 r. 

 

Hasłem tegorocznej pielgrzymki jest: 

 

Królowo Polski -przyrzekamy                                                                                       
 

 
Prosimy o dokładne przeczytanie, są zmiany.  

1. Wszyscy uczestnicy powinni być świadomi, że dobrowolnie uczestniczą w wydarzeniu na zasadzie 

samoorganizacji religijno – wspólnotowej, czyli szczególnej więzi z Bożym Miłosierdziem, Matką Najświętszą 

i ludźmi, dlatego powinniśmy się starać o godne zachowanie.   

2. Ze względu na sytuacje  sanitarno - epidemiologiczną wprowadzamy następujące obostrzenia: w pielgrzymce 

uczestniczą tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W okresie 10 dni 

przed rozpoczęciem pielgrzymki, uczestnik  nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie 

miał  kontaktu  z osobą podejrzaną o zakażenie.  Pielgrzymi muszą  posiadać własne środki ochrony osobistej         

w tym maseczki na osłonę  ust i nosa i środki do dezynfekcji rąk, oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni, 

której używają. Poddać się organizatorom  pomiarowi temperatury.                                                              

Temperatura rekomendowana do 370 C. W trakcie trwania całej pielgrzymki, także na noclegu przy 

dystansie mniejszym niż dwa metry uczestnik w każdym miejscu musi nosić maseczkę, którą zakrywa usta      

i nos. Dotyczy to także placu na rozpoczęciu pielgrzymki tak pielgrzymów jak i rodziny je odprowadzające.  

Na rozpoczęcie pielgrzymki każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy i podpisze osobiście stosowne  

oświadczenia wynikające głównie z pkt 2 regulaminu. Brak podpisania oświadczenia wyklucza uczestnika      

z pielgrzymki. Warunki stanu epidemii COVID-19  mogą się zmieniać, dlatego prosimy  śledzić na bieżąco 

ukazujące się komunikaty.   

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

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

korzysta okresowo z samochodu, do miejsca najbliższego postoju. 

4.  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. Wzór zgody  w załączeniu.  

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

z pielgrzymki bez wnoszenia jakichkolwiek roszczeń. 

6. Wszyscy bezwzględnie przestrzegają zasad ruchu drogowego. Każdy uczestnik powinien  przed wyjazdem 

zadbać o swoją kondycję  oraz doradzić się lekarza co do udziału w takim wydarzeniu.  

7. 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. 

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

9. Przy zapisie należy podać dane osobowe: nazwisko i imię uczestnika, Pesel, numer telefonu komórkowego,  

miejscowość zamieszkania, rozmiar koszulki (dostępne rozmiary: XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL) i opłacić 

wpisowe.  

 

         Zapisy od 28 czerwca do 15 lipca lub wyczerpania miejsc.                                  

Wpisowe wynosi 300 zł. Ilość miejsc ograniczona.  
 

W kwocie tej zapewniamy: ubezpieczenie (organizator nie odpowiada za ukryte choroby), noclegi (Wiślica, 

Częstochowa), identyfikatory, 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 i inne.  

 

 

 



 
 

Co należy zrobić przed wyjazdem i wziąć ze sobą na Pielgrzymkę : 
Przed wyjazdem  rower oddajemy do przeglądu w serwisie, aby był sprawny. Nie zapewniamy serwisu w trakcie 

pielgrzymki. Należy wziąć  zapasowe dętki, klucze i części do roweru, śpiwór, karimatę, nakrycie przeciwdeszczowe       

i przed słońcem, dodatkowe własne wyżywienie. 

 

DOWÓD TOŻSAMOŚCI I TELEFON KOMÓRKOWY BEZWZGLĘDNIE ZABIERAMY  NA WYJAZD. 

 

Zapisy i szczegółowych informacji udziela Grupa Organizacyjna w składzie: 
➢ Szyszka Ryszard – Rzeszów - Słocina tel. kom: 604 614 735,  email: rycho11@autograf.pl 

➢ Gałuszyński Grzegorz – Rzeszów. tel kom: 604 973 886  email: grzegorz.galuszynski@gmail.com 

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

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

 

 

 

Za dodatkową opłatą transport powrotny osób i rowerów (ilość miejsc ograniczona) zapewnia :                   

Studniarz Kazimierz tel : 792 992 015. Cena za całość transportu  80 zł, przy 50 uczestnikach.   

 

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

w Rzeszowie ul. Matuszczaka 14.  www:pstssolidarnosc.pl      facebook.com/pstssolidarnosc.pl 
Konto: PKO BP S.A. I O/Rzeszów 26 1020 4391 0000 6102 0046 0477 
Przy wpłacie na konto (jeśli  nie ma możliwości wpłaty u organizatorów) należy podać dane osobowe i inne 

wszystkie  informacje według  pkt. 9. Tj.: nazwisko, imię, numer telefonu komórkowego, pesel, miejsce zamieszkania, 

rozmiar koszulki.  

 

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

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

 

Zbiórka – 6 sierpnia o godz. 550 na placu za kościołem św. Huberta w Rzeszowie – Miłocinie,  

ul. Św. Huberta 124.  

Każdy bagaż przed oddaniem na samochód musi posiadać identyfikator z nazwiskiem i imieniem oraz 

numerem telefonu komórkowego, trwale przymocowanym do bagażu.                                                                                                                                                 

Pakowanie bagaży głównych, wydawanie pakietów, podpisywanie osobiście oświadczeń, organizowanie 

grup i inne czynności do godziny 625   Msza Święta o godz. 630 . Bezpośrednio po Mszy Świętej i śniadaniu 

wyjazd grupami na pielgrzymi szlak.  

 
 

mailto:wpazdan@wp.pl

