
   

 

TERENOWY RAJD AMATORÓW KOLARSTWA I TURYSTYKI 

TRAKT 2021 

Dzierżoniów, 5.09.2021 r. 
 

 
1. CELE IMPREZY 

• Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej 

• Wskazanie turystyki pieszej i rowerowej jako sposobu na rodzinne spędzenie wolnego 

czasu 

• Zapoznanie się z atrakcjami Dzierżoniowa i jego okolic 

 

2. ORGANIZATOR 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie 

Miasto Dzierżoniów 

3. TERMIN I MIEJSCE 

Impreza odbędzie się w dniu 5.09.2021 r. w Dzierżoniowie i okolicach. 
 

Uczestnicy startują spod Ratusza na dzierżoniowskim Rynku, natomiast meta 

zlokalizowana będzie na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie, 

przy ul. Strumykowej 1. 

4. ZGŁOSZENIA 

Zapisy w Biurze Zawodów – czynne w dniu imprezy w godz. 8.30-16.00 – Rynek 

w Dzierżoniowie. 

5. UCZESTNICTWO 

W imprezie startować mogą wszyscy chętni, bez względu na wiek, którzy zapiszą się 

w Biurze Zawodów na Rynku. 
 

Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, 

co potwierdza własnoręcznym podpisem lub pisemną zgodą dostarczoną do Biura 

Zawodów. 

Uczestnicy dokonują wyboru spośród możliwych tras zgodnie ze swoimi możliwościami 

kondycyjnymi. 
 

Wpisowe za udział w imprezie wynosi 10 zł, w ramach którego każdy otrzymuje 

pamiątkową koszulkę, bon żywnościowy do zrealizowania na mecie, a także bierze udział 

w losowaniu nagród, w tym nagrody głównej – roweru turystycznego. 
 

Na każdej trasie pieszej i rowerowej obecny będzie opiekun pełniący rolę organizacyjno-

informacyjną. 

6. PROGRAM ZAWODÓW 

godz. 8.30 początek zapisów w Biurze Zawodów 

godz. 9.30 start trasa piesza „Sowiogórska” – 25 km 

godz. 11.30 start trasa rowerowa „Trzech Przełęczy Sowiogórskich – 100 km 

godz. 12.00 start trasa rowerowa „Sowiogórska” – 55 km 



godz. 13.00 start trasa rowerowa „Arboretum Wojsławice” – 60 km 

godz. 13.30 start trasa piesza „Nordic Walking” – 12 km 

godz. 13.45 start trasa rowerowa „Ślężańska” – 50 km 

godz. 14.00 start trasa rowerowa „Krzyżowa” – 40 km 

godz. 14.30 start trasa rowerowa „Sielska” – 30 km 

godz. 15.00 start trasa piesza „Szlakiem Dzierżoniowskim Zabytków” – 2,5 km 

godz. 15.30 start trasa rowerowa „Pałacowa” – 22 km 

godz. 16.00 start trasa rowerowa „Rodzinna” – 10 km 

godz. 15.30 – 18.00 przyjazd uczestników na metę, poczęstunek dla wszystkich, odbiór 

nagród w Biurze Zawodów na terenie OSiR Dzierżoniów 

7. INFORMACJE 

Szczegółowe opisy tras na stronie www.hotelosir.pl 
 

Wszelkie informacje można uzyskać w Dziale Sportu OSiR Dzierżoniów: tel. 74 645 05 41 

wew. 384 

8. FINANSOWANIE 

Impreza finansowana ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. 

Uczestnicy biorący udział w imprezie muszą stosować się do przepisów ruchu drogowego. 

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, a także na 

wykorzystanie ich wizerunku na zdjęciach do celów marketingowych i promocyjnych 

związanych z imprezą przez administratora danych OSiR Dzierżoniów, 

ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów. 

Każdy z uczestników biorących udział w imprezie zobowiązany jest do zapoznania się 

z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia potwierdzając 

to własnym podpisem składanym na liście startowej. 

Osoby biorące udział w imprezie zobowiązane są zachować się w sposób należyty 

i niezagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających na imprezie. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy. 
 

W sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy. 

 

 

SPONSORZY 

 

 

http://www.hotelosir.pl/

