
 

PROGRAM  MINUTOWY  RODZINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO   

     W WYGIEŁZOWIE, DNIA 3 WRZEŚNIA 2017 ROKU 

10:00 – 12:30 – zbiórka uczestników w okolicy startu do Rajdu, pobieranie numerów i 

pakietów. 

12:30 –start Rodzinnego Rajdu Rowerowego na trasy MIDI, MAXI. 

13:55 - start Rodzinnego Rajdu Rowerowego na trasa MINI,  

14:25 – 14:35– przyjazd do mety na uczestników Rodzinnego Rajdu trasy MIDI 

14:40 – 14:45– przyjazd do mety na uczestników Rodzinnego Rajdu trasy MINI, MAXI 

14:30 – 16:30 – gry i zabawy dla dzieci 

15:00 – 16:00  wydawanie ciepłego posiłku. 

16:20 - losowanie roweru 

16:30 – zakończenie imprezy 

Trasa MAXI (około 15,7 km): Rynek w Chrzanowie - ul. Świętokrzyska - ul. Grunwaldzka - ul. 

Wojska Polskiego - ul. M. Kopernika - al. Henryka - ul. Stara Huta - ul. Powstańców 

Styczniowych - tereny leśne - ul. Astronautów - ul. Cześnika - ul. Obwodowa - ul. Wojciecha -  

droga rowerowa - ul. Mickiewicza - ul. Kazimierza Wielkiego - ul. Lipowiecka - ul. Podzamcze - 

MNPE Wygiełzów.  

Trasa MIDI (około 11,6 km): Alwernia ul. Żaczków – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – ul. 

Kasztanowa – ul. Henryka Sienkiewicza – ul. Józefa Patelskiego/DW780 – ul. Bolesława Prusa – 

ul. Brzeziny – ul. Spokojna – ul. św. Stanisława Kostki – ul. Krakowska/DW780 – ul. Patelskiego 

- ul. Kwiatowa – ul. 3 Maja - ul. Piastowska – skrzyżowanie z ul. Zakopiańską/DW781 - ul. 

Spółdzielcza – ul. Wyszyńskiego – ul. Orzeszkowej – ul. Skłodowskiej – Curie -  ul. Zamkowa – 

skrzyżowanie z ul. Krakowską/DW780/DW781 -  ul. Zamkowa - ul. Parkowa – ul. Podzamcze - 

MNPE Wygiełzów.  

Trasa MINI (ok 7,4 km): OSP Zagórze - ul. Kościelna - ul. Józefa Piłsudskiego - ul. Wieczysta - 

droga rowerowa - ul. Mickiewicza - ul. Kazimierza Wielkiego - Lipowiecka - Podzamcze - MNPE 

Wygiełzów   . 

Przejazd przy normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa 

oznaczona znakami rajdu. Na początku pilot, na końcu pojazd zamykający rajd. Ważniejsze 

skrzyżowania zabezpieczone przez Policję lub OSP lub służby porządkowe organizatora. 

Dane do kontaktu organizator główny: 
tel. (14) 665 37 37; e-mail: biuro@dunajecbiala.pl 

 

 

 

mailto:biuro@dunajecbiala.pl


Formularze zgłoszeniowe w zależności od trasy, po wypełnieniu i podpisaniu prosimy 

przesyłać (skan) mailowo lub  złożyć osobiście (oryginał): 

1) Trasa MINI: Władysława Macuda telefon +48 602 610 075 adres: ul. Józefa Piłsudskiego 

196, 32-555 Zagórze 

2) Trasa MIDI: adres mailowy mariapiekarz@onet.pl Maria Piekarz telefon +48 503 074 730 

adres: ul. Prymasa Wyszyńskiego 32, 32-566 Kwaczała 

3) Trasa MAXI: adres mailowy moksir@chrzanow.pl adres: MOKSiR ul. Broniewskiego 4, 32-

500 Chrzanów. 

Termin przysyłania zgłoszeń: 29.08.2017 roku do godz. 12:00. po tej dacie zgłoszenia 

przyjmowane są tylko w razie wolnych miejsc  

Dane do kontaktu w sprawach organizacyjno-informacyjnych: Dariusz Babijczuk  tel. +48 795 

453 823; e-mail: biuro@partnerstwonajurze.pl 

 

UWAGA!!!  Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli chcesz wziąć udział, 

wyślij skan wypełnionego i podpisanego formularza na właściwy adres mailowy lub złóż 

podpisany formularz osobiście. 

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

 

Polub funpage Rodzinne Rajdy Rowerowe Małopolska 

https://www.facebook.com/ruszamynarowery/ 
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