
REGULAMIN 

I Rajdu Rowerowego ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 

W ŻORACH 

 

1. Organizatorzy rajdu rowerowego: 

Organizatorem rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz” jest Miejska Biblioteka Publiczna 

w Żorach,  a współorganizatorem Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Wandrus”. 

 

2. Cel Główny: 

Promowanie bibliotek i czytelnictwa. 

 

Cele pozostałe: 

 popularyzacja turystyki rowerowej wśród mieszkańców Żor, 

 kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu bibliotekarza, 

 zwrócenie uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa poprzez budowę ścieżek 

rowerowych, 

 tworzenie wzorców aktywnego wypoczynku. 

 

3. Termin i miejsce rajdu rowerowego 

Zbiórka: 26 sierpnia 2017r. /sobota/ o godzinie 9:30 na żorskim rynku. 

Start: godzina 10:00 wyjazd z żorskiego rynku 

 

4. Przebieg rajdu rowerowego 

Przejazd grup zgodnie z przebiegiem trasy zamieszczonym w załączniku nr 1. 

W trakcie przejazdu planowane są następujące miejsca postojowe: 

 Filia nr 7, ul. ks. Klimka 7 (G-2), 

 Filia nr 1, os. Księcia Władysława, 

 Filia nr 6, ul. Wysoka 13, (ZSP-8) 

 Filia nr 2, ul. Strażacka 6, (Baranowice) 

 Filia nr 5, os. Sikorskiego 52 

Tempo przejazdu: turystyczne, drogami o umiarkowanym lub małym ruchu, częściowo 

ścieżkami rowerowymi, dystans: ok. 18 km. 



Podczas przystanków na poszczególnych filiach przewidywane są konkurencje dla losowo 

wybranych rowerzystów z poszczególnych grup.  

 

5. Meta rajdu 

Metą rajdu rowerowego jest siedziba główna Miejskiej Biblioteki Publicznej na 

os. Pawlikowskiego PU-13 w Żorach. Na mecie rajdu odbędzie się piknik czytelniczy, podczas 

którego przewidziane są konkursy z nagrodami oraz poczęstunek (kiełbaska z grilla). 

Na uczestników rajdu Odjazdowy Bibliotekarz czekają dodatkowe atrakcje, takie jak: „Skrzynka 

Odjazdowych Czytelników”- propozycje na zakup książek, „Rowerowa Fotobudka Biblioteki”, 

„Odjazdowy Bookcrossing - wymiana książkowa”. Konkurs na najbardziej pomarańczowego 

rowerzystę/rowerzystkę rajdu oraz konkurs na najlepsze „selfie” z rowerem i książką. 

Na mecie rozstrzygnięte zostaną konkurencje przeprowadzane podczas przejazdu przez filie 

biblioteki. 

 

6. Zasady uczestnictwa w rajdzie rowerowym 

 Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. 

 W rajdzie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież pod opieką 

opiekunów prawnych.  

 Zapisy na rajd przyjmujemy:  

- drogą telefoniczną (32 43 44 584, 32 43 43 197 wew. 26),  

- mailową (marketing@mbpzory.pl),  

- bezpośrednio w dziale marketingu i projektów w bibliotece centralnej (pokój nr 3, od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00).  

Będzie również możliwość dopisania się w dniu rajdu od godziny 9:30. 

 Uczestnicy zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa, porządku i przepisów 

ruchu drogowego, młodzież do posiadania karty rowerowej. 

 Organizatorzy Rajdu nie ponoszą dodatkowej odpowiedzialności od następstw 

nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej. 

 Organizatorzy nie odpowiadają za zachowanie uczestników i szkody wyrządzone 

wobec osób trzecich. 

 

 

mailto:marketing@mbpzory.pl


7. Sprawy porządkowe i zabezpieczenie przebiegu: 

Przejazd na trasie odbywać się będzie w grupach prowadzonych przez Przodowników 

Turystyki Kolarskiej z Klubu Wandrus. Należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom 

prowadzących grupy. 

 

8. Uwagi końcowe 

I Odjazdowy Bibliotekarz w Żorach jest imprezą rekreacyjną organizowaną przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Żorach oraz Klub Turystyki Kolarskiej „Wandrus”. Sprawy wynikłe  

w czasie trwania rajdu rowerowego, a nieujęte w regulaminie rozstrzyga upoważniony 

przedstawiciel organizatora. 

 

                                                                            

                                                                                 Organizator rajdu rowerowego 

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

TRASA PRZEJAZDU „ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ” 26.08.2017R. 

OPIS TRASY PRZEJAZDU: 

Rynek w Żorach/start i zbiórka rajdu – ul. Klimka/FILIA nr 7 – Garncarska – Górne 

Przedmieście/ścieżka rowerowa – Boryńska – Trakt Piastowski/FILIA nr 1 – Trakt Piastowski 

– Dąbrowskiego/ścieżka rowerowa – przez ul. Wodzisławską na wprost – asfaltowa ścieżka 

Park Cegielnia – Kwiatowa – przez al. Armii Krajowej na wprost – jesionek – Zbożowa – 

Łąkowa – Gminna – Wysoka/FILIA nr 6 – Wodzisławska/ścieżka rowerowa – Gajowa – Jana 

Pawła II – Towarowa – Główna – Warszowicka – Krótka – przez DK81 na wprost – Gajowa – 

Strażacka/FILIA nr 2 – Pukowca – Zamkowa – przez DK 81 na wprost – Owocowa – Osińska 

– Wolontariuszy/FILIA nr 5 – Otto Sterna – Miodowa – Minimalna – przez al. Jana Pawła II 

na wprost – ścieżki osiedlowe os. Pawlikowskiego – META/ Miejska Biblioteka Publiczna w 

Żorach, os. Pawlikowskiego PU-13 




