
III RODZINNY RAJD ROWEROWY szlakiem GREEN VELO pod Patronatem 
Honorowym Wójta Gminy Łańcut Jakuba Czarnoty. 

 

Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów w Łańcucie wspólnie z Centrum Kultury 

Gminy Łańcut - Ośrodek Kultury w Głuchowie ZAPRASZA miłośników jazdy 

rowerowej na III Rodzinny Rajd Rowerowy Szlakiem GREEN VELO w dniu 20 

sierpnia 2022 r. (sobota) o godzinie 9.oo zbiórka a start o godzinie 9.15 parking 

przed budynkiem Ośrodka Kultury w Głuchowie przy drodze nr 94. Warto 

przejechać dystans 40 km na wolnym powietrzu z dala od zgiełku ale z rodziną, 

znajomymi bo na trasie warto zobaczyć piękno Naszej Gmin i okolic. Podczas 

rajdu zobaczymy wiele urokliwych i historycznych miejsc. Zakończenie rajdu 

pod Grzybkiem Ośrodka Kultury w Głuchowie. Na każdego czekać będzie 

posiłek. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. 

 

III Rodzinny Rajd Rowerowy Szlakiem Green Velo  

Termin rajdu i miejsce zakończenia: 20 SIERPNIA 2022 r. godzina 9.00. - 

14.00 m. Głuchów gm. Łańcut  

Organizator: 

Centrum Kultury Gminy Łańcut - Ośrodek Kultury w Głuchowie oraz Łańcuckie 

Towarzystwo Cyklistów  

Patronat: Wójt Gminy Łańcut Jakub Czarnota  

Cele rajdu:  

• Popularyzacja turystyki rowerowej w Gminie Łańcut  

• Integracja braci turystycznej, społeczności lokalnej, stowarzyszeń, 

instytucji samorządowych, lokalnych firm i przedsiębiorstw wspierających 

aktywne formy wypoczynku i ochronę przyrody,  

• Popularyzacja i poznanie walorów przyrodniczych, kulturowych 

i historycznych Gminy Łańcut I okolic. 

TRASA RAJDU:  

Przygotowaliśmy trasę dla wszystkich profil płaski gdyż jedziemy z rodzinami.  

Głuchów OK w Głuchowie - Małodobra - Obelisk płk. Leopolda Lisa-Kuli, 

Białobrzegi Gminny Ośrodek Sportowy wraz z torem rowerowym, Kaplica św. 

Huberta w Białobrzegach, Kaplica św. Antoniego Żołynia, Krzyże leśne 

poświęcone żołnierzom AK, budynek Spichlerza w Brzózie Stadnickiej,100 letnia 

Kaplica drewniana poświęcona Dżuli Potockiej w Podkudłaczu i głaz 

poświęcony Adamowi Zamojskiemu oraz Stawy Leśne, Pałac Modrzewiowy 

w Julinie – powrót do Głuchowa do Ośrodka Kultury w Głuchowie - zakończenie 

rajdu. 

Liczba grup zależeć będzie od liczby zgłoszonych uczestników. Każdą grupę 

poprowadzi przewodnik, kierownik grupy i asystent.  



WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Rajd jest bezpłatny dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać 

trasę rajdu na dystansie ok.40 km. 

Mogą wziąć w nim udział: 

• wszyscy, którzy posiadają rower wyposażony zgodnie z przepisami 

o ruchu drogowym, bardzo ważne są sprawne hamulce; 

• dzieci i młodzież do lat 18 po przedstawieniu stosownego zezwolenia 

rodziców lub pod opieką pełnoletniego opiekuna; 

• Ubezpieczenie bezpieczny rowerzysta, 

• Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z trasa rajdu, 

regulaminem i zapisanie się. Zapisanie się na listę uczestników rajdu jest 

również potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem rajdu 

i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 

• Zapisy na Rajd będą trwały od 2 sierpnia 2022 do 19 sierpnia 2022 r. 

w OK w Głuchowie: 

adres e mail: ok.gluchow@gminalancut.pl, tel.: 17 225 8358 lub w dniu rajdu.  

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ: 

• opiekę w trakcie przejazdu trasy rajdu,  

• smaczny posiłek regeneracyjny i napoje chłodzące,  

• garść wiedzy o odwiedzanych miejscach, 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU:  

1) zapisanie się na listę uczestników rajdu,  

2) zapoznanie się z regulaminem rajdu,  

3) podporządkowanie się poleceniom organizatorów rajdu i kierownikom 

poszczególnych grup w trakcie przejazdu, 

4) przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, w szczególności (Art. 32):  

• liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może 

przekraczać liczby 15, 

• odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m, 

• jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania 

obowiązujących przepisów ruchu drogowego. 

• kierującemu rowerem zabrania się: jazdy po jezdni obok innego 

uczestnika ruchu, jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na 

kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach, czepiania się 

pojazdów. 

5) zgłoszenie organizatorom zamiaru odłączenia się od rajdu, 

6) przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska,  



7) odpowiedzialność za udział w rajdzie młodzieży (do 18 roku) ponoszą 

opiekunowie, 

8) organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez lub na rzecz 

uczestników rajdu. 

9) organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i straty, 

uczestnicy rajdu winni posiadać ubezpieczenie OC, NNW  

10) Uczestniczący w imprezie startują na własną odpowiedzialność. Ponoszą 

również odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez 

akceptację niniejszego regulaminu zrzekają się prawa dochodzenia 

prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody 

związanej z zawodami. Przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie 

mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmują do 

wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz 

warunków regulaminu. 

 
 


