
REGULAMIN XII RAJDU ROWEROWEGO ŚLADAMI BŁOGOSLAWIONEGO KSIĘDZA     

STEFANA WINCENTEGO FRELICHOWSKIEGO 

19.05.2018 

1. Cele Rajdu: 

- przybliżenie sylwetki oraz wartości życiowych bł. ks. St. W. Frelichowskiego 

- czynny wypoczynek na świeżym powietrzu 

- poznanie walorów turystycznych Torunia i okolic 

2. Zgłoszenia i wpisowe: 

Zgłoszenia uczestnictwa należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 18 maja                           

w godzinach 10.00 – 15.00 w siedzibie Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu, ul. Piekary 41 

(liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). 

Opiekunowie grup zorganizowanych przynoszą listę z nazwiskami i numerami PESEL 

potwierdzoną przez szkołę lub inną instytucję. 

Wpisowe w wysokości: 3 zł (od uczestnika). 

3. Świadczenia organizatorów: 

Pamiątkowa plakietka. 

Nagrody za czołowe miejsca w konkursach. 

Poczęstunek w trakcie odpoczynku w Chełmży i przy ognisku na Barbarce. 

Potwierdzenie miejsca i punkty KOT. 

Profesjonalne prowadzenie trasy – przewodnicy turystyki kolarskiej. 

Opieka medyczna i techniczna podczas Rajdu. 

4. Obowiązki uczestnika 

Posiadanie dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej. 

Uczestnicy Rajdu winni ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

Posiadanie sprawnego roweru. 

Przestrzeganie zasad Karty Turysty i kierownictwa Rajdu. 

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 



5. Postanowienia końcowe; 

Dzieci i młodzież do lat 18 uczestniczą tylko pod opieką dorosłych. 

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

Za szkody wyrządzone osobom trzecim, jak również przez nie, organizatorzy nie biorą 

odpowiedzialności. 

 

6. Przebieg Rajdu: 

� Godz. 7.45 – zbiórka uczestników Rajdu przed WSD w Toruniu przy Placu Bł. ks. St. W. 

Frelichowskiego 

� Godz. 8.00 - 9.00 – Msza św. w kaplicy WSD, złożenie kwiatów pod pomnikiem          

bł. k. St. W. Frelichowskiego 

� Godz. 9.15 – 12.30 – przejazd czerwonym szlakiem rowerowym przez Zalesie do 

konkatedry p. w. Św. Trójcy w Chełmży 

� Godz. 13.00 – 13.30 – prezentacja życiorysu bł. ks. St. W. Frelichowskiego              

przez  dk. prof. Waldemara Rozynkowskiego 

� Godz. 13.30 – 14.00 – poczęstunek na słodko 

� Godz. 16.15 – przyjazd do Szkoły Leśnej na Barbarce 

� Godz.  16.30 – 17.30 – ognisko, pieczenie kiełbasek, konkursy z nagrodami 

� Godz. 17.45 – zakończenie Rajdu 

  


