I Rajd Toporczyków Tęczyńskich
Morawica – Zamek Tenczyn
18 kwietnia 2010

- 8:30 - 9:00 zapisy na Rajd - na placu kościelnym w Morawicy
Mile widziani: piesi, motocykliści, rowerzyści (kaski obowiązkowe, patrz regulamin Rajdu,
str. 2)
Klub Podróżnika z Krzeszowic wędruje szlakiem podczas rajdu!!!
- 9:00

powitanie uczestników Rajdu - msza św. w kościele św. Bartłomieja w Morawicy

- 10:00

zwiedzanie kościoła w Morawicy

- 11:00

wyruszenie na trasę Rajdu (ok. 3 – 4 godz. na pokonanie całej trasy)

- 12:45

I tura zwiedzania kościoła św. Katarzyny w Tenczynku – dla jadących na
motorach i rowerach

- 13:30

początek imprez towarzyszących - obok Zamku Tenczyn

- 14:00

II tura zwiedzania kościoła św. Katarzyny w Tenczynku – dla pieszych
uczestników Rajdu

- 15:30

powitanie uczestników Rajdu koło Zamku Tenczyn

- 17:00

przewidywane zakończenie I Rajdu Toporczyków Tęczyńskich

W programie m.in.









Wirtualne zwiedzanie zamku Tenczyn
Występ Bractwa ( Rycerskiego) Krakowskiej Chorągwi Nadwornej z siedzibą
na Wawelu
Występ grupy „Tanecznice” z Zabierzowa
Pokazy harcerzy z 13 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych z Tenczynka
Ognisko
Występ Pań z Kół Gospodyń Wiejskich
Występ Grupy Teatralnej im. Jana Pawła II z Tenczynka
inne

REGULAMIN UCZESTNICTWA
w I Rajdzie Toporczyków Tęczyńskich
Morawica – Zamek Tenczyn
18 kwietnia 2010
ORGANIZATORZY: Stowarzyszenia:
- „Dla szkoły w Tenczynku”, ul. Szkolnej 6, 32– 067 Tenczynek
- „Ratuj Tenczyn” ul. Grunwaldzka 274, 32-065 Krzeszowice
PATRONAT : Burmistrz Gminy Krzeszowice Czesław Bartl
Ks. Stanisław Salawa – proboszcz parafii św.Katarzyny w Tenczynku
TERMIN I MIEJSCE: 18.04.2010
Zapisy od 8:30 – 9:00 - w biurze rajdu - plac kościelny w Morawicy
OPŁATY ZA UCZESTNICTWO: Wszyscy uczestnicy rajdu biorą udział bezpłatnie
Na mecie organizator zapewnia uczestnikom Rajdu darmowy ciepły posiłek.
WARUNKI UDZIAŁU W RAJDZIE:
a/ Zgłoszenie udziału w dniu rajdu w godzinach 8:30 - 9:00
b/ W przypadku rowerzystów i motocyklistów biorących udział w Rajdzie – obowiązkowe jest
posiadanie kasku sztywnego!
c/ Dzieci i młodzież w wieku od 13 do 18 lat biorą udział w rajdzie na podstawie pisemnej zgody
rodzica lub opiekuna prawnego e lew
a/ Dzieci poniżej 13 lat biorą udział w rajdzie pod opieką rodzica lub opiekuna uczestniczącego w
rajdzie
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i biorą udział w Rajdzie na własne ryzyko. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, zniszczone, skradzione lub za
ewentualne wypadki podczas trwania Rajdu.
- Należy bezwzględnie stosować się do poleceń obsługi Rajdu (osoby w czerwonych koszulkach) pod karą wykluczenia z Rajdu.
Podczas Rajdu wszyscy uczestnicy stosują się do zasad poruszania się po drogach:
- Kolumna porusza się prawą stroną jezdni lub szosy jak najbliżej jej krawędzi, zajmując nie
więcej niż połowę szerokości drogi.
- Maszerując małymi grupkami lub pojedynczo, w przypadku, gdy nie ma chodnika lub
specjalnego miejsca przeznaczonego dla pieszych, idziemy lewą stroną drogi jeden za drugim lub
przy małym ruchu parami.
- W czasie marszu należy zwracać uwagę na pojazdy poruszające się po drodze lub szosie.
- Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem, co najmniej
jednej osoby pełnoletniej i poruszają się lewą stroną drogi
- Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność, np. na
zakrętach, za i przed wzniesieniem, które zasłaniają widoczność maszerującym i kierowcom.
KONTAKT:
- w okresie poprzedzającym Rajd: ratujtenczyn@poczta.onet.pl, anna.lukasik1@wp.pl
- w dniu 18 kwietnia 2010r. kontakt w biurze Rajdu – do godz. 11:00

