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                Cyklistický výlet "Na kole s Leonem Piątkowskim" 
                 Túra je pořádána v rámci projektu 

             „Poznejte Bolesławiec a okolí” 
                      Euroregionální pěší a cyklistický výlet po stezkách Leona Piątkowského 

 

PRAVIDLA 
1. CÍL 

1. Rozvoj a zvyšování úrovně spolupráce obcí na obou stranách hranice v oblasti cestovního ruchu a rekreace 

2. Podněcování aktivity a integrace komunit přeshraničního cestovního ruchu a organizací zabývajících se 

široce chápaným cestovním ruchem. 

3. Popularizace a šíření rekreace a cyklistiky jako jedné z forem aktivit. 

4. Popularizace přírodních, krajinných a historických hodnot v okolí Bolesławce. 

5. Představení osobnosti Leona Piątkowského, vynikajícího regionalisty, turisty a propagátora turistiky 

z Bolesławce. 

 

2. ORGANIZÁTOR 

 

► Městský úřad Bolesławiec 

► Tělovýchovná jednota Stadion Nový Bor, z.s. 

 

Organizační kancelář túry - Projektová kancelář 

MOSiR Bolesławiec, www.mosir.bolesławiec 

telefon: 602 745 087, e-mail: sekretariat@mosir.boleslawiec.pl 

 

Vedoucí túry: Mariusz Lickiewicz 

 

3. TERMÍN A TRASA TÚRY 

1. Túra vede po žluté turistické značce Leona Piątkowského "Okolo Bolesławce". 

2. Túra se koná ve dvou etapách - krátká trasa: 

 

- I. etapa "sever" - trasa KR1, dne 24.9.2022 cca 46 km 

Bolesławiec - Dobra - Dąbrowa Bolesławiecka - Kraśnik Dolny - Tomaszów Bolesławiecki - Warta 

Bolesławiecka - Łaziska - Bolesławiec 

Start: hl.náměstí v Bolesławci (PIT), 12:00 

Cíl: Vodní a sportovní centrum při ul. Spacerowa v Bolesławci, do 17:00 

 

- II.etapa "jižní" trasa KR-2, dne 25.9.2022, cca 36 km 

Bolesławiec - Mierzwin - Ocice - Kraszowice - Suszki - Stare Jaroszowice - Wartowice - Łaziska - Bolesławiec 

Start: hl.náměstí v Bolesławci (PIT), 12:00 

Cíl: Vodní a sportovní centrum při ul. Spacerowa v Bolesławci, do 17:00 

 

nebo po dlouhé trase (celá trasa) 

 

Trasa DR 24. nebo 25. 9. 2022 (termín si zvolí účastník), cca 65 km 

Bolesławiec - Dobrá - Dabrowa Bolesławiecka - Kraśnik Dolny - Tomaszów Bolesławiecki - Warta 

Bolesławiecka - Wartowice - Staré Jaroszowice - Kraszowice - Mierzwin - Bolesławiec 

Start: hl.náměstí v Bolesławci (PIT), 10:00 

Cíl: Vodní a sportovní centrum při ul. Spacerowa v Bolesławci, do 17:00 
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Průběh jednotlivých tratí je znázorněn na mapách tvořících přílohy 3-5 pravidel. 

 

3. Shromažďování a přihlašování účastníků do prezenční listiny od 9:00 v den túry v Kanceláři túry  - hl. nám v 

Bolesławci, před turistickým informačním centrem. 

4. Start, po sestavení skupin túry - do 15 účastníků ve skupině, proběhne v 10:00 hod.- dlouhá trasa (DR) nebo 

ve 12:00 krátké trasy (KR-1 a KR-2). 

5. V případě samostatných účastníků budou na trase určeny kontrolní body, kde bude muset účastníci potvrdit 

svou prezenci (foto objektu) 

6. Oficiální ukončení túry se uskuteční dne 25. září 2022 v 17:00 hodin ve Vodním a sportovním centru při ul. 

Spacerowa v Bolesławci. 

 

4. ČESTNÝ PATRONÁT 

Piotr Roman 

Předseda Euroregionu Nisa / Primátor města Bolesławiec 

 

5. ÚČAST 

1. Účast na túře je zdarma 

2. Túry se může zúčastnit kdokoli s výhradou, že děti a mládež do 16 let se mohou zúčastnit pouze pod 

dohledem rodiče nebo zákonného zástupce. 

3. Nezletilí musí nosit cyklistické přilby. Pořadatelé doporučují i ostatním účastníkům túry aby nosili 

cyklistické přilby. 

4. Túry se mohou zúčastnit pouze osoby v dobrém zdravotním stavu, bez zdravotních kontraindikací k účasti na 

túře. Tuto skutečnost stvrzuje účastník svým podpisem na „přihlášce“. U nezletilých potvrzuje svým podpisem 

na prohlášení o dobrém zdravotním stavu, bez zdravotních kontraindikací a souhlas s účastí na túře na 

„přihlášce nezletilého“ rodič nebo zákonný zástupce. 

5. Túry se může zúčastnit pouze osoba, která má jízdní kolo, jehož technický stav a výbava odpovídá 

předpisům. 

6. Během túry jsou účastníci povinni znát a dodržovat platné předpisy silničního provozu. 

7. Každý účastník je povinen zapsat se do prezenční listiny před zahájením túry (kancelář organizátora) od hod. 

9:00–9:45 pro dlouhou trasu (DR) a od 9:00-11:45 pro krátké trasy (KR-1 a KR-2) 

8. Před zahájením túry je účastník povinen se seznámit s těmito předpisy, což stvrdí svým podpisem na 

„přihlášce“. 

9. Účastníci túry se jí účastní na vlastní nebezpečí a nesou s tím spojené riziko. 

10. Anonymní účastníci nemohou startovat. 

 

6. PŘIHLÁŠKY 

1. Přihlášky by měly být podávány pouze na formulářích, které tvoří přílohu pravidel 1 nebo 2. 

2. Formuláře přihlášky jsou k dostání v kanceláři organizátora (MOSiR, ul. Spółdzielcza 2, Bolesławiec) popř. 

ke stažení z webové stránky www.mosir.boleslawiec.pl. 

3. Přihlášky lze podat osobně v organizační kanceláři MOSiR, ul. Spółdzielcza 2 v Bolesławci nebo zaslat e-

mailem: sekretariat@mosir.boleslawiec.pl 

4. Přihlašování bude ukončeno: dne 23.09.2022 ve 14:00 

5. Přihlášky budou ověřeny v den túry při podpisu prezenční listiny. 

6. Pořadatelé ve výjimečných případech umožňují registraci na místě startu v den túry mezi 9:00–9:45 pro 

dlouhou trasu (DR) a do 9:00-11:45 pro krátké trasy (KR-1 a KR-2) 

 

7. PRŮBĚH TÚRY A PRAVIDLA PRO POHYB NA TRASE 

1. Túra se koná částečně na veřejných komunikacích s otevřeným provozem, proto jsou všichni účastníci túry 

povinni se pohybovat v souladu s předpisy silničního provozu. 
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2. Účastník je osobně odpovědný za následky případného porušení dopravních předpisů a jiných právních 

předpisů. 

3. Účastníci túry se pohybují ve skupinách maximálně 15 osob vytvořených před zahájením túry. 

4. Je zakázáno měnit skupiny v průběhu túry, také se pohybovat mezi skupinami za jízdy. 

5. Vzdálenost mezi skupinami musí být minimálně 200 m. 

6. V případě individuální účasti na túře je účastník povinen používat veřejné komunikace v souladu s předpisy 

silničního provozu a dále je povinen potvrdit svou přítomnost na určených kontrolních stanovištích. 

7. Túra není závod, proto je závodění zakázáno! 

8. Jezděte plynule a klidně. Není dovoleno blokovat silnici a neustále měnit polohu, stejně jako jízda bez držení 

řídítek a sundání nohou z pedálů. 

9. Jakýkoli manévr na silnici musí být proveden po kontrole, že jej lze provést bezpečně, a poté, co byl 

odpovídajícím způsobem signalizován. 

 

8. POVINNOSTI ÚČASTNÍKA 

● dodržování pravidel túry, 

● dodržování předpisů silničního provozu 

● mít způsobilé, vhodně vybavené jízdní kolo 

● jízda v přidělené skupině 

● dodržování připomínek a pokynů vedoucího túry 

● informování pořadatelů o možném odstoupení z další jízdy nebo o odpojení ze skupiny 

● pozitivní přístup, dobrá nálada a ochota bavit se společně 

 

9. DOPROVODNÝ PROGRAM 

- tematické a dovednostní soutěže 

- losování věcných cen mezi všemi účastníky túry 

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Všichni účastníci jsou povinni si přečíst a dodržovat pravidla túry a účastí na túře se rozumí jejich přijetí. 

2. V případě porušení předpisů má pořadatel právo s okamžitou platností vyloučit účastníka z účasti na túře. 

3. Příjezd a odjezd účastníků probíhá samostatně a na vlastní náklady 

4. Túra není závodní, ale rekreační akce a její tempo bude přizpůsobeno schopnostem účastníků 

5. Účastníci jsou vázáni předpisy silničního provozu, předpisy ochrany přírody a požárními předpisy v lesních a 

jiných oblastech. 

6. Na trase je zakázáno: požívat alkohol a jiné omamné látky, znečišťovat trasu túry a přilehlá místa, ničit 

přírodu 

7. Organizátoři nezajišťují místo pro uložení věcí účastníků. 

8. Pořadatelé nenesou odpovědnost za žádné škody způsobené účastníky túry nebo třetích osob, jakož i škody, 

které účastníci utrpí bez zavinění pořadatelů. 

9. Pořadatelé nenesou odpovědnost za majetkovou újmu vzniklou během túry. 

10. Konečný výklad těchto předpisů náleží pořadatelům. 

 


