
  

 

 

                                                                                                         
 

REGULAMIN 
PIELGRZYMKI ROWEROWEJ NA ŚWIĘTY KRZYŻ 

18.09.2021 r. 
 

I. CEL IMPREZY: 
- Oddanie czci relikwiom Krzyża Świętego 
- Propagowanie bezpiecznej i kulturalnej jazdy na rowerze 
- Poznanie walorów krajoznawczych Gór Świętokrzyskich 
- Integracja środowiska miłośników turystyki rowerowej. 

 
II. TERMIN I MIEJSCE 
- 18 września 2021 r. , godz. 9:00 (zbiórka)   9:30 - START 
- Zbiórka i start z placu Jana Pawła II przy Katedrze Kieleckiej; 
-             Trasa (ok. 35 km): Kielce – Cedzyna – Leszczyny – Bęczków – Krajno –   Porąbki – Bieliny  – Huta    
              Szklana – Św. Krzyż 
             Zakończeniem Pielgrzymki będzie uczestnictwo we Mszy św.  na Świętym Krzyżu ok. godz. 14.30. 
               
III.  ORGANIZATOR 
-            Caritas Diecezji Kieleckiej, 
-            Kuria Diecezjalna w Kielcach 
 
IV.  SPRAWY FINANSOWE: 
-         opłata organizacyjna w wysokości  10 zł uiszczana jest przy zapisach.  
               W ramach opłaty pielgrzymkowej organizator zapewnia: ubezpieczenie NNW; opiekę medyczną  

i  obsługę techniczną na trasie Pielgrzymki,  
 
- Koszt autokaru nie jest pokrywany z opłaty uczestnika ponosi go organizator. 
 
IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

Ze względów organizacyjnych liczba miejsc ograniczona; decyduje kolejność  zgłoszeń. 
-             w pielgrzymce  mogą wziąć udział osoby powyżej 18 roku życia. Osoby,  które nie ukończyły 18 roku  
              życia wraz z opiekunem, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (lub prawnego opiekuna) na udział  
              w  Pielgrzymce. 
-            ze względu na wymagającą trasę w Pielgrzymce nie powinny uczestniczyć osoby, których stan zdrowia   
              nie pozwala na wzmożony  wysiłek i dzieci poniżej 14 roku życia. 
-  podpiszą oświadczenie o starcie w Pielgrzymce na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: 

Rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101, poz. 1095). 
 -     Uczestnicy będą się poruszać zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego z uwzględnieniem 

wszystkich rozporządzeń patroli Policji i wskazań Organizatora. 
 -            Rowery muszą być sprawne i wyposażone zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 
- W przypadku zdarzeń losowych  przewodnik  natychmiast wzywa odpowiednie służby i powiadamia 

Organizatora. 
-  Uczestnicy we własnym zakresie zabierają odpowiedni strój uwzględniający warunki  pogodowe i 

udział w uroczystościach religijnych, kamizelkę odblaskową i prowiant.  
Organizatorzy zachęcają do jazdy w kaskach rowerowych, jak również do posiadania indywidualnego 
ubezpieczenia. 

 
 -    W czasie jazdy każdy z uczestników ma obowiązek mieć założoną kamizelkę odblaskową i dbać  

o bezpieczeństwo swoje i innych.  
               Każdy z uczestników ma obowiązek noszenia identyfikatora przekazanego przez Organizatora,  

w widocznym miejscu, gdyż ułatwia to utrzymanie porządku pielgrzymki. 
 
V. Powrót autokarem 
Organizator zamówi autokar niskopodłogowy, który wyruszy spod szkoły w Hucie Starej do Kielc (ul. Żytnia) 
pół godziny po zakończonych uroczystościach – ok. godz. 16.00.  Miejsce w autokarze (wraz z rowerem) nie 



  

przysługuje wszystkim uczestnikom, lecz w miarę posiadanych miejsc. Uprasza się, by umożliwić powrót 
autokarem osobom starszym i będącym w słabszej kondycji fizycznej. 
 
Pozostali uczestnicy powracają z pielgrzymki na własną rękę (rowerem lub prywatnym środkiem transportu). 

 
 

 
V. POSTANOWIENIE KOŃCOWE 
- Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem 

Pielgrzymki nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i 
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po pielgrzymce.  

-       Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za niewłaściwe przygotowanie 
Uczestnika, oraz za nieprzewidziane sytuacje zaistniałe w trakcie Pielgrzymki, a niewynikające z jego 
bezpośredniej winy. 

              Organizator prosi o założenie kasków ochronnych, w szczególności dzieciom.  
-   Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia oraz 

wyraża zgodę na udostępnianie wizerunku; administratorem danych osobowych uczestników rajdu jest  
Caritas Diecezji Kieleckiej. 
Pełna klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu uczestnictwa w 
imprezie, organizowanej przez Caritas Diecezji Kieleckiej jest dostępna podczas zapisu oraz na stronie 
internetowej www.kielce.caritas.pl w zakładce „Polityka prywatności”. 

- odpowiedzialność organizatora wygasa wraz z zakończeniem Mszy Św. na Świętym Krzyżu.  
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