
 
 
 

Regulamin 
Rajdu Rowerowego 

Szlakiem Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka 
8 – 10 lipca 2016 r. 

 

               
 
 

1. Cel imprezy: 
• poznawanie walorów przyrodniczych i kulturowych Puszczy Zielonka, 
• zapoznawanie się z dziedzictwem drewnianej architektury sakralnej na terenie gmin 

skupionych w międzygminnym związku „Puszcza Zielonka”, 
• upowszechnianie turystyki kolarskiej jako jednej z form czynnego wypoczynku 

                        
2. Organizator: 

      Klub Turystyki Rowerowej PTTK Sigma, przy współpracy Związku Międzygminnego 
                              Puszcza Zielonka i Stowarzyszenia na rzecz ochrony Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu. 
 

3. Termin rajdu: 
                              8 – 10 lipca 2016 r. 
 
            4.   Warunki uczestnictwa w rajdzie: 

Na rajd może przyjechać każdy, kto akceptuje regulamin, może pokonać na rowerze dystans 
około 50 km, opłaci wpisowe i przyśle kartę zgłoszenia drogą mailową: rysrur@wp.pl w 
terminie do 1.07.2016 r. 

  
            5.   Noclegi;  
                             Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Sarenka”, 62-006 Kobylnica, ul.Poznańska 50. 

 U organizatora ( rysrur@wp.pl ) można zamówić noclegi, z 8/9 i 9/10 lipca. Cena za 1 nocleg  
z pościelą - 15 zł, wydanie pościeli jednorazowo 5 zł (czyli pierwszy nocleg 20 zł, następne 
15 zł). Nocleg z własnym śpiworem 15 zł od osoby, pokoje wieloosobowe. Na miejscu 
osoby korzystające ze schroniska mogą korzystać z kuchni samoobsługowej, dwóch świetlic 
z TV kablową i kominkiem, wypożyczalni i przechowalni sprzętu turystycznego. Schronisko 
wyposażone jest w natryski, ciepłą i zimną wodę, WC. Ponadto schronisko oferuje dostęp do 
internetu oraz biblioteczki turystycznej. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń! 

 
            6.  Wpisowe: 

Wpisowe w w wysokosci 30 zł należy wpłacić na konto: PKO Bank Polski S.A. 
Nr konta: 50 1020 5558 1111 1357 7400 0083 z dopiskiem: Kobylnica - 2016 
Potwierdzenie wpłaty wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres rysrur@wp.pl do dnia 
1 lipca 2016. 

                      
 
 
 



 
               
            7.  Kierownictwo rajdu zapewnia: 

• przodowników turystyki kolarskiej do prowadzenia grup, 
• odcisk pieczęci okolicznościowej, 
• okolicznościowy znaczek rajdowy, 
• okolicznościowe wklejki samoprzylepne, 
• materiały krajoznawcze, 
• zwiedzanie kościołów drewnianych z przewodnikiem,  
• w sobotę posiłek regeneracyjny na trasie, tylko dla osób zgłoszonych w terminie, 
• w sobotę wieczorem spotkanie przy grilu, 
• nagrody dla zwycięzców w konkursie krajoznawczym, 
• wśród uczestników rozlosowane zostaną gadżety.  
. 

               8.  Program rajdu: 
                                
                              Piątek: (8.07.2016)           16:00 - przyjmowanie uczestników rajdu 
                                
                              Sobota: (9.07.2016)          9:00 – wyjazd na trasę: 

                                                                   
Kobylnica – Uzarzewo (drewniany kościół pw. św. Michała 
Archanioła, Muzeum Przyrodniczo - Łowieckie) – Wierzenica 
(drewniany kościół św. Mikołaja) – Kicin (drewniany kościół pw. 
św. Józefa) – Owińska (Park orientacji przestrzennej, kościół pw. 
Św. Jana Chrzciciela, Pałac rodziny von Treskow) – Mielno – 
Kobylnica. Długość trasy ok. 40 km.  

                                                                          18.00 – konkurs krajoznawczy 
20:00 – spotkanie przy grilu, biesiada turystyczna 
 

                              Niedziela: (10.07.2016)     9:00 – wyjazd na trasę: 
                                                                          Kobylnica – Dziewicza Góra (prelekcja pracownika 

Nadleśnictwa Łopuchówko, wejście na wieżę widokową, ognisko 
– pieczenie kiełbasek, rozdanie nagród, losowanie gadżetów, 
zakończenie rajdu) – Kobylnica. Długość trasy ok. 25 km. 

 
 

  9.  Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, posiadania 
odpowiedniego ubioru (zaleca się posiadanie kasku) i sprawnego roweru wyposażonego zgodnie 
z przepisami kodeksu drogowego oraz do podporządkowania się zaleceniom kierownictwa rajdu. 
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, ubezpieczają się od następstw 
nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w 
zlocie wyłącznie pod opieką dorosłych. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 
 

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
 

         Rajd odbywa się w ramach cyklu: 
 

         VIII Lato z Przewodnikiem w Puszczy Zielonka 2016 
 

Telefon kontaktowy: Ryszard Rurka, 602 463 586, email: rysrur@wp.pl   
Strona internetowa Klubu Turystyki Rowerowej PTTK Sigma: www.ktrsigma.com.pl  
Facebook: https://www.facebook.com/ktrsigma  

 


