Pielgrzymka z indywidualnymi intencjami, podczas której jedziemy rowerami i zatrzymujemy się
w różnych miejscach kultu religijnego na indywidualną modlitwę. Codziennie, wspólnie odmawiamy
różaniec z ks. Teodorem Sawielewiczem – wielkim pasjonatem ewangelizacji, duchowości, baniek mydlanych
i twórcą najliczniejszego na świecie, codziennego różańca na żywo TEOBAŃKOLOGIA, a także
wsłuchujemy się w Słowo Boże głoszone przez Wielkiego Proroka naszych czasów ks. Dominika Chmielowskiego.
Koszt udziału 40 zł przeznaczone na koszulki pielgrzymkowe.
Koszty wyżywienia i noclegów pokrywamy indywidualnie w miejscach wskazanych przez organizatora.
Noclegi (z pościelą i ręcznikami) i wyżywienie zapewnione, nic nie musisz szukać.
Jedziemy w swobodnym tempie, tak aby zdążyć na czas. Jazda z sakwami bez samochodu serwisowego,
ale przy pełnym wsparciu w kryzysowych sytuacjach.
Jeżeli masz wątpliwości czy warto i czy dojedziesz....to przyjmij, że
WARTO i że na pewno Dasz radę! Ta pielgrzymka będzie wyjątkowa
co słabe w moc nie do pokonania

i zmieni to,

z MARYJĄ

Program ramowy:
•

•

•
•

05.08.(czwartek) zbiórka o godz. 06:45, plac Parafia pw. NMP Królowej Polski w Kaliszu na Majkowie.
Udział w SPECJALNEJ dla Pielgrzymów mszy Św. o godz. 07:00. O 07:30 Błogosławieństwo Kś. Proboszcza
dla Pielgrzymów i wyjazd. Ok 15:00 dojazd do Wielunia i przerwa na obiad. Ok 17:00 dojazd do ośrodka
na nocleg. Pierwszy nocleg w domkach na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Warta, Kałuże 21
(Załęczański Park Krajobrazowy nad Wartą). O 19:00 wspólna kolacja i ognisko. (tego dnia ok 100 km)
06.08.(piątek) Po śniadaniu ok 08:30 wyjazd do Częstochowy. Po drodze przerwy i lody w stałym
miejscu. Ok 15:00 przyjazd na Jasną Górę, zakwaterowanie w domu pielgrzyma na Jasnej Górze w
Częstochowie. Udział w nabożeństwie o 18:30 w intencji Pielgrzymów IV Majkowskiej Pielgrzymki
Rowerowej na Jasną Górę. Dalej ok 20:00 wspólna kolacja w jednej z restauracji w Częstochowie. (w
tym dniu ok 60 km)
07.08.(sobota). Ok 11:00 wyjazd z Częstochowy do Wielunia. Nocleg i obiadokolacja w motelu Boryna w
Wieluniu. Po drodze przerwy i lody w stałym miejscu (tego dnia ok 75 km)
08.08. (niedziela) Po śniadaniu ok 08:30 wyjazd do Kalisza,. Planowany przyjazd do Kalisza na Majków ok
17:00 i udział w specjalnej dla Pielgrzymów Mszy Św. (w tym dniu ok 80 km).

Postanowienia regulaminu:
1. Pielgrzymka rowerowa ma charakter religijny. Jedziemy w grupie, z taką prędkością, aby zdążyć na
czas do celu.. Łącznie ok 330 km.
2. Udział w pielgrzymce wynosi 40 zł i przeznaczony jest na zakup koszulek pielgrzymkowych
3. Koszty wyżywienia i noclegów w wybranych miejscach zaplanowanych przez organizatora pokrywany
jest indywidualnie.
4. Ilość uczestników ograniczona. W zależności od szybkości zgłoszenia – będzie zrobiona rezerwacja
noclegów i wyżywienia.
5. Organizator zaplanował trzy noclegi: pierwszy w domkach na terenie Ośrodka Wczasowego "WARTA"
Kępowizna, drugi w pokojach w Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze i trzeci w pokojach Zajeździe Boryna
w Wieluniu.

6. Samodzielnie w pielgrzymce rajdowej mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.
7. Jedziemy bez samochodu serwisowego i wszelkie naprawy przy zaangażowaniu pozostałych
uczestników naprawiamy we własnym zakresie.
8. Na sprawny rower zabieramy: kask, latarkę czołową, zapasowa dętka, klucze rowerowe.
9. Wszystkich uczestników pielgrzymki w trakcie przejazdu obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego każdy indywidualnie odpowiada za swoje bezpieczeństwo na drodze.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadnego z uczestników wyjazdu, nie przyjmuje
odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie pielgrzymki rajdowej, zarówno wobec
uczestników jak i osób trzecich. Każda osoba, która bierze udział w wyjeździe, robi to na własną
odpowiedzialność i powinna ubezpieczyć się we własnym zakresie.
11. W przypadkach losowych i braku innej możliwości (np. trwałego zepsucia roweru, choroby - przy
pełnym zaangażowaniu pozostałych uczestników) - powrót do domu we własnym zakresie.
12. Uczestnik, który wycofa się na trasie ze wspólnej jazdy, będzie musiał we własnym zakresie
zorganizować sobie bezpieczny transport lub powrót do domu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas pielgrzymki i za szkody
wyrządzone przez uczestników.
14. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych.
Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów pielgrzymki nie udostępnia ich
osobom trzecim. Uczestnik pielgrzymki zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych
osobowych do celów organizacyjnych rajdu.
15. Zgłoszenie uczestnictwa w pielgrzymce jest jednoznacznie z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
wizerunku na fotografiach wykonanych podczas pielgrzymki rajdowej . Zgoda obejmuje utrwalanie,
obróbkę i powielanie wykonanych fotografii, za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w
publikacjach, sprawozdaniach, materiałach promocyjnych, stronach internetowych klubu i partnerów.
16. Obecność uczestnika pielgrzymki 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 wyjazdu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras
oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.
18. Organizacja: Towarzystwo Rowerowe CALISIA BIKE. Komandor: Christopher OLEK, tel. 575127700,
Instruktor turystyki kwalifikowanej/turystyka rowerowa (12/04/2018/STI/ITKTR)

Zgłoszenia do 30.07.2021: online poprzez stronę https://elektronicznezapisy.pl/event/6067 lub email lub
telefoniczne: Organizacja: Christopher OLEK, tel. 575.127.700, christopher.olek@calisiabike.pl

