REGULAMIN WYCIECZEK ROWEROWYCH „ŚLADAMI KULTURY I
HISTORII WOKÓŁ GÓRY ŚW. ANNY”

1. Podstawowe informacje o wycieczkach rowerowych.
Wycieczki rowerowe „Śladami kultury i historii wokoł Gory sw. Anny” organizowane są
dla osob, ktore chcą aktywnie spędzic czas oraz poznac lokalną historię. Wycieczki
prowadzone będą przez pracownikow Muzeum Czynu Powstanczego w Gorze sw. Anny
i przewodnikow kolarskich Klubu Śportowego „KOZIOŁEK”, ktorzy zadbają
o bezpieczenstwo, poczęstunek i upominki dla uczestnikow.
2. Cel imprezy:
•
•
•
•
•
•
•

szeroki udział mieszkancow wojewodztwa opolskiego i sląskiego w obchodach
100 rocznicy przyłączenia częsci Gornego Śląska do Polski,
zwiększenie swiadomosci uczestnikow na temat zaangazowania i walki
Gornoslązakow o przyłączenie regionu do odradzającego się panstwa polskiego,
popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku,
promocja walorow turystyczno-krajoznawczych Gory sw. Anny i okolic dorzecza
Odry,
upowszechnianie wiedzy o szlakach i sciezkach rowerowych,
popularyzacja idei ochrony srodowiska,
promocja dziedzictwa kulturowego regionu.

3. Organizatorzy:
1. Muzeum Czynu Powstanczego w Gorze sw. Anny – oddział Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
2. Klub Śportowy „KOZIOŁEK”
Koordynator projektu: Robert Wencel tel. 605400026
4. Trasy wycieczek:
•

ETAP I: SZLAK POŁUDNIOWY
Kozle – Pogorzelec. Długosc ok. 44 km. Rajd szosowo-terenowy
Termin: 24 lipca 2022 r. (niedziela)
Miejsce startu: Kozle, Pomnik Bojownikow o wyzwolenie Śląska (obok mostu na
Odrze),
godz. 10:00
Przewidywany przyjazd: 16:00 Pogorzelec
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Trasa: Kozle (1 km), pomnik – Rogi (4 km), mogiła powstancza – Januszkowice
sluza (9,5 km) – Zdzieszowice prom (12,5 km), mogiła powstancza –
Zdzieszowice (15 km), pomnik – Gora sw. Anny (20 km), pomnik i mogiła
powstancza – Gora sw. Anny (22 km) Muzeum Czynu Powstanczego (miejsce
postoju i poczęstunku dla uczestnikow) – Lesnica (25 km), pomnik i mogiła
powstancza – Lichynia (29 km), mogiła powstancza – Łąki Kozielskie (33,5 km),
mogiła powstancza – Kuzniczki (40 km), mogiła powstancza – Kędzierzyn (42 km),
tablica pamiątkowa – Pogorzelec (44 km), pomnik.
•

ETAP II: SZLAK WSCHODNI
Jaryszow – Śtary Ujazd. Długosc ok. 40 km. Rajd szosowo-terenowy
Termin: 20 sierpnia 2022 r. (sobota)
Miejsce startu: Jaryszow, Tablica wymarszu mieszkancow do powstania (przy
szkole) godz. 10:00
Przewidywany przyjazd: 16:00 Śtary Ujazd
Trasa: Jaryszow (0,5 km), mogiła powstancza – Zimna Wodka (3 km), mogiła
powstancza – Olszowa (7,5 km), mogiła powstancza – Dolna (11 km), mogiła
powstancza – Kadłubiec (15 km) – Wysoka (17 km) – Gora sw. Anny (19 km),
pomnik i mogiła powstancza – Gora sw. Anny (21 km) Muzeum Czynu
Powstanczego (miejsce postoju i poczęstunku dla uczestnikow) – Lesnica (24
km) pomnik i mogiła powstancza – Lichynia (28 km) mogiła powstancza – Granica
(30 km) – Czarnocin (32 km), mogiła powstancza – Zalesie Śląskie
(35 km), mogiła powstancza – Śtary Ujazd (40 km).

•

ETAP III: SZLAK ZACHODNI
Gogolin – Obrowiec. Długosc ok. 40 km. Rajd szosowy
Termin: 24 wrzesnia 2022 r. (sobota)
Miejsce startu: Gogolin, Pomnik powstancow (na cmentarzu parafialnym) godz.
10:00
Przewidywany przyjazd: 16:00 Obrowiec
Trasa: Gogolin – Dąbrowka (3 km), mogiła powstancza – Zakrzow (5,5 km) –
Jasiona (8,5 km), mogiła powstancza – Zyrowa (11 km) – Zdzieszowice (13,5 km)
– Gora sw. Anny (18 km), pomnik i mogiła powstancza – Gora sw. Anny (20 km)
Muzeum Czynu Powstanczego (miejsce postoju i poczęstunku dla
uczestnikow) – Lesnica (23 km) pomnik i mogiła powstancza – Zdzieszowice
(29 km), pomnik i mogiła powstancza – Rozwadza (32,5 km) – Krępna (35 km) –
Obrowiec (40 km), mogiła powstancza.

4. Warunki ogólne
•
•

W przedstawionych powyzej wycieczkach rowerowych mogą brac wszystkie
osoby pragnące aktywnie spędzic wolny czas, pod warunkiem zobowiązania się do
przestrzegania regulaminu rajdow potwierdzonego na liscie obecnosci.
Obowiązują wczesniejsze zapisy. Zgłoszenia należy dokonać do godziny 1400
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

dnia poprzedzającego wydarzenie.
Warunkiem uczestnictwa w wycieczkach jest podporządkowanie się decyzjom
kierownictwa wycieczek rowerowych.
Prawo udziału w wycieczkach rowerowych mają osoby, ktorych stan zdrowia
pozwala na udział w nich.
Osoby niepełnoletnie mogą brac udział w wycieczce pod opieką osoby dorosłej,
biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialnosc za ich bezpieczenstwo lub za
pisemną zgodą rodzica bądz opiekuna prawnego.
Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do posiadania dokumentu tozsamosci oraz
niezbędnej wiedzy i umiejętnosci dotyczących poruszania się na drogach.
Udział w wycieczkach odbywa się przy nie ograniczonym ruchu drogowym.
Uczestnicy wycieczek zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
przepisow ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległosci
30 - 50 cm od jej krawędzi.
Kazdy uczestnik wycieczki powinien posiadac sprawny technicznie rower
(wyposazony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające
oswietlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia
roweru itp.).
W trakcie jazdy nalezy dostosowac prędkosc do swoich umiejętnosci oraz sytuacji
na drodze, a przy zjazdach przestrzegac zakazu wyprzedzania.
Podczas jazdy nie nalezy wypuszczac kierownicy z rąk i zdejmowac stop z pedałow.
Kazdą zmianę kierunku jazdy nalezy sygnalizowac ruchem ręki, zwłaszcza podczas
przejazdu przez skrzyzowanie.
W trakcie postoju nie wolno tarasowac drogi.
Kolumna nie moze przekraczac ilosci 15 rowerow.
Jadąc rzędem, nalezy zachowac minimum 3 - 5 m odległosci między rowerami,
a przy zjazdach od 15 do 30 m.
Podczas jazdy nalezy zachowac minimum 200 m odległosci między
poszczegolnymi kolumnami.
Kazdy uczestnik wycieczek powinien posiadac okulary chroniące przed słoncem,
wiatrem i kurzem, kask lub jasną czapeczkę z daszkiem (dzieci obowiązkowo
kask), ubranie dostosowane do aury, napoje chłodzące, wysokokaloryczną
zywnosc oraz niewielką ilosc pieniędzy.
Wskazane jest posiadanie telefonu komorkowego.
W trakcie wycieczek zabrania się spozywania napojow alkoholowych i uzywania
srodkow odurzających.
Uczestnictwo w wycieczce na ryzyko uczestnikow.
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za rzeczy zagubione, szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, ktore wystąpią przed, w trakcie lub po
zakonczeniu wycieczek.
Nieprzestrzeganie regulaminu wycieczek oraz samowolna zmiana trasy powodują
wykluczenie z klasyfikacji ogolnej bez prawa uzyskania pakietu pamiątkowego
całego cyklu wycieczek.
Kazdy uczestnik otrzymuje pakiet pamiątkowy.
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•
•
•
•

Udział w wycieczkach jest bezpłatny.
Uczestnicy wycieczek są objęci ubezpieczeniem NW.
Uczestnicy wycieczek korzystają z bezpłatnego poczęstunku, ktory przysługuje
w punkcie głownego postoju przy Muzeum Czynu Powstanczego
Opieka przewodnika turystyki kolarskiej.

5. Informacje dodatkowe.
•
•
•

Organizator nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za wypadki spowodowane przez
uczestnikow wycieczek.
Wycieczki odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.
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