
„Odjazdowy Bibliotekarz 2019” 

 

I. Cel imprezy 

 Integracja środowiska bibliotekarskiego 

 Kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu bibliotekarza 

 Promowanie bibliotek i czytelnictwa 

 Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji i 

rekreacji 

 

II. Termin Rajdu 

13 czerwca 2019 r. 

Start – Godz. 10.00 Łazy – Plac przy fontannie 

Zbieramy się o godz. 10.00. Po zapoznaniu się z Regulaminem 

Rajdu, rozdaniu koszulek, kamizelek, chorągiewek i innych 

gadżetów, oraz przeprowadzeniu akcji bookcrossingowej wśród 

mieszkańców Łaz, wyruszymy o godz. 10.30 ul. Kościuszki, 

następnie skręcimy w ulicę Wiejską, kierując się w stronę Dębiny. 

Jadąc ul. Kolejową w Niegowonicach zatrzymamy się na krótki 

odpoczynek w punkcie postojowo-wypoczynkowym. Z tego miejsca 

dotrzemy do skrzyżowania drogi wojewódzkiej Dąbrowa Górnicza - 

Ogrodzieniec. Kierując się prosto ul. Sportową szlakiem czerwonym 

przez Niegowoniczki i Jeziorowice dojedziemy do Błojca, a następnie 

szlakiem Partyzantów Ziemi Olkuskiej do Sołectwa Skałbania. Po 

drodze zatrzymamy się przy źródełku św. Jana Nepomucena. Po 

krótkim odpoczynku kierując się w stronę Chechła, ulicą 

Chechelską dojedziemy do skrzyżowania z drogą wojewódzką i 

skręcimy w lewo w ulicę Hutniczą. Jadąc tą ulicą miniemy 

zabytkowy kościół NMP. Dojedziemy do końca tej ulicy i skręcimy w 

prawo w Kluczewską. Stamtąd już prosta droga do naszej mety czyli 

Punktu widokowego Dąbrówka na Pustyni Błędowskiej. Tam 

planujemy liczne atrakcje: biwak przy grochówce, loterię fantową, 

konkursy i zabawy. Powrót planujemy o godz. 16.00.   

Meta – Punkt widokowy Dąbrówka na Pustyni Błędowskiej 

Powrót – o godz. 16.00 

III. Organizatorem Rajdu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

w Łazach 

IV. 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 
 

 

 


