Regulamin rajdu VELO DUNAJEC 2022
1. Opis:
 VELO DUNAJEC z Krakowa do Zakopanego przez Niepołomice/ Bochnie/ Wiśnicz/ Brzesko/ Tarnów/
Zakliczyn/ Stary Sącz/ Łącko/ Krościenko/ Czorsztyn/ Nowy Targ/ Czarny Dunajec/Chochołów/|
 Rajd turystyczno – krajoznawczy | 400 km | 7 dni | 6 dni jazdy | 6 noclegów.
 Najpiękniejsza trasa rowerowa w Małopolsce, przecina 7 pasm górskich, objeżdża 3
duże jeziora i zagląda pod bramy 7 zamków, poza tym piękne atrakcje historyczne i
krajoznawcze.
2.


















Informacje organizacyjne
Organizator: Towarzystwo Rowerowe CALISIA BIKE
Termin: 20-26.08.2022
Charakter rajdu: Rajd turystyczno-krajoznawczy
Stopień trudności: ŚREDNI + dla rowerzystów trekkingowych lub gravelach o średnim
poziomie sprawności fizycznej. Trasy, etapy mogą zawierać bardziej strome i odważne wzniesienia
oraz odcinki o różnym podłożu (np. ścieżki leśne, żwirowe etc.).
Długość trasy rajdu rowerem: ok 400 km / ilość dni jazdy: 6/
Zbiórka: 20.08.2022 godz. 12:00, Dworzec PKP Kraków Główny.
Zakończenie: 25.08.2022 / ok 17:00 w Zakopanym. Wspólna kolacja i nocleg.
Wyjazd 26.08. Koszt transportu busem do Kalisza jako opcja /koszt zostanie podany po ustaleniu
liczby chętnych.
Koszt uczestnictwa: 785,00 zł (członkowie CB 735,00 zł)
─ W cenie: Przygotowanie trasy i prowadzenie. 6 noclegów w pokojach dwu-osobowych ze
śniadaniem.
─ Dodatkowo: Obiadokolacja indywidulanie wg karty menu w miejscach wyznaczonych oraz
bilet wstepu do kopalni w Bochni (96zł) i spływ Dunajcem (82zł).
Uczestnik rajdu musi posiadać:
– Sprawny technicznie rower (najważniejsze elementy to: sprawne hamulce, opony, dzwonek,
sprawne przerzutki, linki, oświetlenie: przód/tył)
– Sakwy wodoodporne oraz dętkę, łatki, pompkę, podstawowe klucze, latarkę czołową, okulary,
blokadę roweru. Podczas rajdu nie mamy samochodu serwisowego, wszystkie usterki
naprawiamy we własnym zakresie.
– Podczas jazdy zalecam używanie kasku ochronnego.
Rezerwacja uczestnictwa:
– Rajd jest niekomercyjny.
– Zaliczka w wysokości 300,00 zł, reszta w dniu wyjazdu
– Dane i konto do wpłat: Christopher OLEK, numer konta: 59 1160 2202 0000 0002 6947 6994
z dopiskiem VELO DUNAJEC i imię i nazwisko.
Zgłoszenia:
– Aby zapewnić sprawną organizację należy przesłać zgłoszenie w formie elektronicznej poprzez
stronę https://elektronicznezapisy.pl/event/7172.html lub emailem:
christopher.olek@calisiabike.pl.
– Zgłoszenia przyjmowane są wyczerpania miejsc, nie dłużej niż do 31.07.2022
Komandor rajdu:
– Krzysztof OLEK - instruktor turystyki kwalifikowanej/turystyka rowerowa
(12/04/2018/STI/ITKTR), 575.127.700, christopher.olek()calisiabike.pl

TRASA, ATRAKCJE, NOCLEGI/VELO DUNAJEC 2022

20.08.2022 Sobota
TRASA: Kraków – Bochnia (ok 50 km)
GŁÓWNE ATRAKCJE na trasie:
 Kraków – przejazd trasą wiślaną
 Zamek Królewski w Niepołomicach
 Droga Królewska Puszcza NIEPOŁOMICKA
 Tężnia solankowa w Bochni,
 Rynek w Bochni
NOCLEG: Hotel Zalesie***, Bochnia

21.08.2022 Niedziela
TRASA: Bochnia – Tarnów (ok 65 km)
GŁÓWNE ATRAKCJE na trasie:
 Kopalnia soli w Bochni (W planie zwiedzanie. Wejście 09:30 (TRASA TURYSTYCZNA Z PODZIEMNĄ
PRZEPRAWĄ ŁODZIĄ I PRZEJŚCIEM KOŃSKĄ DROGĄ. Bilet: 96 zł)
 Zamek w Wiśniczu
 Pałac Goetz, Brzesko
 Browar Okocim, Brzesko
 Rynek i Kościół NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku
 Kościół św. Anny na Bocheńcu,
 Grota Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes, Porąbka Uszewska
 Muzeum Zamek w Dębnie,
NOCLEG: Hotel Dunajec***, Zgłobice k/Tarnowa

22.08.2022 Poniedziałek

TRASA: Tarnów - Gródek nad Dunajcem (ok 70 km)
GŁÓWNE ATRAKCJE na trasie:
 Winnica Janowice,
 Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego,
 Zakliczyn Ratusz,
 Zamek w Czchowie,
 Zamek Tropsztyn,
 Grota Matki Bożej w skale w Tropie,
 Kładka na Dunajcu w Tropie,
 Ruiny zamku Jana Amora Tarnowskiego w Rożnowie,
 Zapora Nad Jeziorem Rożnowskim,
NOCLEG: Centrum Rekolekcyjne ARKA, Gródek nad Dunajcem

23.08.2022 Wtorek

TRASA: Gródek nad Dunajcem – Krościenko (ok 75 km)
GŁÓWNE ATRAKCJE na trasie:
 Kościół św. Bartłomieja w Zbyszycach,
 Winnica Gródek, Zbyszyce
 Rynek i Stare Miasto w Nowym Sączu
 Ruiny zamku w Nowym Sącz
 Rynek i Stare Miasto w Starym Sączu
 Sanktuarium św. Kingi, Stary Sącz
 Tłocznia Maurer – Degustacja nalewek, Łącko/Zabrzeż
 Pieniński Park Narodowy (w planie spływ Dunajcem. Sromowce Wyżne – Krościenko. (bilet: 82 zł)
NOCLEG: Pensjonat Crosna SPA***, Krościenko nad Dunajcem

24.08.2022 Środa

TRASA: Krościenko - Maniowy Czorsztyn (ok 50 km)
GŁÓWNE ATRAKCJE na trasie:
 Przejazd przez Pieniński Park Narodowy wzdłuż Dunajca
 Czerwony Klasztor
 Zapora wodna na Zbiorniku Czorsztyńskim
 Zamek w Niedzicy
 Jezioro Czorsztyńskie
 Przejazd szlakiem wokół jeziora – Velo Czorsztyn
 Zamek w Czorsztynie
NOCLEG: Dom Podróżnika, Maniowy

25.08.2022 Czwartek
TRASA: Maniowy Czorsztyn – Zakopane (ok 90 km)
GŁÓWNE ATRAKCJE na trasie:
 Przejazd szlakiem wokół jeziora – Velo Czorsztyn
 Drewniany kościół pw. św. Trójcy i św. Antoniego Opata w Łopusznej,
 Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu,
 Przejazd częścią szlaku wokół Tatr
 Drewniany kościół MB Szkaplerznej w Witowie,
 Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej
 Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem
 Zakończenie i podsumowanie rajdu: wspólna kolacja w restauracji (wg karty menu)
NOCLEG: Willa Orla, Zakopane

3. Postanowienia końcowe regulaminu:
– Samodzielnie w rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie
tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego podpisanego pod regulaminem.
– Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za żadnego z uczestników wyjazdu, nie
przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec
uczestników jak i osób trzecich. Każda osoba, która bierze udział w rajdzie, robi to na własną
odpowiedzialność i powinna ubezpieczyć się we własnym zakresie.
– W przypadkach losowych i braku innej możliwości (np. trwałego zepsucia roweru, choroby przy pełnym zaangażowaniu pozostałych uczestników) - powrót we własnym zakresie.
– Opłata za udział przeznaczana jest na pokrycie kosztów organizacyjnych określonych w
informacji o rajdzie.
– Uczestnik, który wycofa się na trasie ze wspólnej jazdy, będzie musiał we własnym zakresie
zorganizować sobie bezpieczny transport lub powrót do domu.
– W przypadku rezygnacji z udziału, wniesiona opłata nie jest zwracana.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu i za szkody
wyrządzone przez innych uczestników.
– Jeżeli inaczej nie podano to wejścia do obiektów zwiedzanych i inne atrakcje nie wliczone w
ramach opłaty za rajd, pokrywane są indywidualnie przez uczestników.
– Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych.
Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich
osobom trzecim. Uczestnik rajdu zgłaszając się/lub swój team, zgadza się na wykorzystanie
danych osobowych do celów organizacyjnych rajdu.
– Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest jednoznacznie z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku na fotografiach wykonanych podczas rajdu rowerowego. Zgoda
obejmuje utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych fotografii, za pośrednictwem
dowolnego medium, wyłącznie w publikacjach, sprawozdaniach, materiałach promocyjnych,
stronach internetowych klubu i partnerów.
– Obecność uczestnika rajdu jest potwierdzeniem, że zapoznał się z regulaminem, zrozumiał
jego treść i w pełni akceptuje jego zapisy, w szczególności fakt, że sam jest odpowiedzialny za
swoje czyny czy brak odpowiedniego przygotowania do rajdu.
Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras oraz
do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.
Oświadczam, że w przypadku kolizji, nieszczęśliwego wypadku lub uszczerbku na zdrowiu w czasie trwania
imprezy nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Jednocześnie oświadczam, że
zapoznałam/em się i akceptuję program i regulamin rajdu.
***
Zgłoszenie elektroniczne jest tożsame z podpisem pod niniejszym regulaminem

