„Odjazdowy Bibliotekarz 2017”
I.

Cel imprezy
 Integracja środowiska bibliotekarskiego
 Kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu bibliotekarza
 Promowanie bibliotek i czytelnictwa
 Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji i
rekreacji
 Pokazanie ważnych dla rozwoju miasta miejsc historycznych

II.

Termin Rajdu
22. czerwca 2017 r.
Start – Godz. 11.00 Łazy – Plac przy fontannie
Zbieramy się o godz. 10.30. Po zapoznaniu się z Regulaminem
Rajdu, rozdaniu koszulek, kamizelek, chorągiewek i innych
gadżetów, oraz przeprowadzeniu akcji bookcrossingowej wśród
mieszkańców Łaz, wyruszymy o godz. 11.00 ul. Kościuszki, mijamy
budynek Banku Spółdzielczego, w którym w latach 70-tych mieściło
się Kino Ateneum, skręcamy w ul. Topolową, przy której znajdował
się powstały w 1950 r. Bank Spółdzielczy. Jedziemy w kierunku
kamionki, skręcamy w ul. Stara Cementownia i dojeżdżamy do ruin
Starej Cementowni „Portland”. Mijamy stację benzynową, ul.
Wiejską dojedziemy do ul. Poniatowskiego, gdzie mieściła się
Bożnica Żydowska (obecnie sklep przemysłowy), dalej skręcamy w
prawo w ulicę Targową i kolejny raz w prawo na ul. Kościuszki, z
której będziemy się kierować w stronę Urzędu Miejskiego w Łazach,
gdzie mijając budynek skręcimy w lewo, dalej za wiaduktem w
prawo w ul. Pocztową, gdzie w okresie międzywojennym mieściła się
Poczta oraz Zakład Spółdzielnia Pracy „Ceramiczna”. Potem udajemy
się na ul. Stawową w kierunku Leśniczówki. Jadąc leśną ścieżką,
wyjedziemy na skrzyżowaniu na ul. Mickiewicza. Po prawej stronie
mijamy KTS (Kolejową Automatyczno Telefoniczną Stację), następnie
opustoszały budynek Przychodni Kolejowej, oraz Ośrodek Zdrowia
Medicus, który powstał w miejscu Stołówki Kolejowej. Na rogu
budynku dawnej Przychodni Kolejowej skręcimy w lewo przy
blokach kolejowych, gdzie wyjedziemy na ul. Kochanowskiego i
udamy się przez wiadukt pod dworzec kolejowy, skąd ruszymy w ul.
Daszyńskiego, gdzie miniemy Zakład Materiałów Ogniotrwałych.
Następnie pojedziemy prosto do Głazówki. Na rozwidleniu
skierujemy się w prawo w stronę Gzichowa i dalej prosto drogą,

III.
IV.

która doprowadzi nas do miejscowości Wiesiółka do budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie mieści się meta tegorocznego
rajdu.
Meta – Wiesiółka – Plac Ochotniczej Straży Pożarnej
Powrót – o godz. 16.00
Organizatorem Rajdu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Łazach
Warunki uczestnictwa
 Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zapoznanie się z
Regulaminem Rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom
kierownictwa Rajdu.
 Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
 Prawo startu w Rajdzie mają osoby, których stan zdrowia
pozwala na udział w nim.
 Przed rozpoczęciem Rajdu uczestnikom zostaje podany do
wiadomości nr telefonu komórkowego Kierownika Rajdu. Mogą
się z nim komunikować w razie potrzeby.
 Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie pod opieką
osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność
za ich bezpieczeństwo.

 Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez Organizatora. Mogą oni
ubezpieczyć się dobrowolnie we własnym zakresie.
 Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i
materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
 Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu
tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących
poruszania się po drogach.
 Udział w Rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu
drogowym.
 Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się
prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm. od jej krawędzi.
 Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower
(wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu,
sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową
dętkę, pompkę itp.).
 Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o
ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach
leśnych i innych.

 W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich
umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach
przestrzegać zakazu wyprzedzania.
 Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i
zdejmować stóp z pedałów.
 Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem
ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
 W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
 Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3-5 m. odległości
między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.
 Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej
grupie nie może przekraczać 15. Odległość jadących kolumn
rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
 Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać okulary
chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask lub
jasną czapeczkę z daszkiem, ubranie dostosowane do aury,
napoje chłodzące, kiełbaskę na ognisko.
 Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego.
 W trakcie Rajdu zabrania się spożywania napojów
alkoholowych i używania środków odurzających.
 Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy
zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które
wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu.
 Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana
trasy powodują wykluczenie z Rajdu.
 W trakcie Rajdu organizatorzy, uczestnicy wykonują filmy i
zdjęcia grupowe. Materiały te mogą zostać opublikowane w
materiałach promocyjnych i mediach. Uczestnictwo w Rajdzie
oznacza zgodę na publikację wizerunku uczestnika na
zdjęciach lub filmach grupowych.
 W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych lub drogowych Kierownik Rajdu może zmienić
trasę lub rozwiązać Rajd, informując o tym uczestników.
Organizator
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach

