
 

 

PROGRAM  MINUTOWY  RODZINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO  PROGRAM  MINUTOWY  RODZINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO  PROGRAM  MINUTOWY  RODZINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO  PROGRAM  MINUTOWY  RODZINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO      

                                                        

PRZECISZÓWPRZECISZÓWPRZECISZÓWPRZECISZÓW, DNIA, DNIA, DNIA, DNIA    8 lipca 8 lipca 8 lipca 8 lipca 2017201720172017    ROKUROKUROKUROKU    

    

9.00 9.00 9.00 9.00 ––––    9.45 9.45 9.45 9.45 –    zbiórka uczestników na terenie Stadionu Sportowego w Przeciszowie 

9.009.009.009.00    ––––    9999....45 45 45 45 – zgłoszenia do Rajdu, pobieranie numerów i pakietów – Stadion 

Sportowy    

9.45 9.45 9.45 9.45 ––––    10.00 10.00 10.00 10.00 – zbiórka uczestników do startu    

10.00 10.00 10.00 10.00 – Stadion Sportowy - start Rodzinnego Rajdu Rowerowego na wszystkie trasy    

13.30 13.30 13.30 13.30 ––––    15.00 15.00 15.00 15.00 – przyjazd do mety na Stadionie uczestników Rodzinnego Rajdu 

Rowerowego, posiłek    

14.30 14.30 14.30 14.30 ––––    16.16.16.16.00000000 – festyn sportowy, występy, konkursy 

14.30 14.30 14.30 14.30 ––––    15.00 15.00 15.00 15.00 – zapisy do zawodów dla dzieci    

15.00 15.00 15.00 15.00 ––––    16.00 16.00 16.00 16.00 – zawody dla dzieci w okolicy Stadionu    

16161616....00 00 00 00 – wręczenie pucharów i dyplomów wszystkim dzieciom biorącym udział w 

zawodach    

16.16.16.16.30 30 30 30 – losowanie nagród    

    

Trasa MAXITrasa MAXITrasa MAXITrasa MAXI    / LARGE / LARGE / LARGE / LARGE     (40 km):(40 km):(40 km):(40 km):    Przeciszów Stadion Przeciszów Stadion Przeciszów Stadion Przeciszów Stadion ––––    Las Las Las Las ––––    Podolsze Podolsze Podolsze Podolsze ––––    Palczowice Palczowice Palczowice Palczowice ––––    

Trzebieńczyce Trzebieńczyce Trzebieńczyce Trzebieńczyce ––––    Graboszyce Karpik (postój Graboszyce Karpik (postój Graboszyce Karpik (postój Graboszyce Karpik (postój ––––    bufet) bufet) bufet) bufet) ––––    Przybradz Przybradz Przybradz Przybradz ----    Gierałtowice Gierałtowice Gierałtowice Gierałtowice ––––    

Gierałtowiczki Gierałtowiczki Gierałtowiczki Gierałtowiczki ––––    Piotrowice Piotrowice Piotrowice Piotrowice ––––    Przeciszów Przeciszów Przeciszów Przeciszów ––––    Przeciszów StadionPrzeciszów StadionPrzeciszów StadionPrzeciszów Stadion. . . .     

PPPPrzejazd rzejazd rzejazd rzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z indywidualny uczestników otrzymujących mapki z indywidualny uczestników otrzymujących mapki z indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trastrastrastrasąąąą    przejazdu przy przejazdu przy przejazdu przy przejazdu przy 

normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona 

znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe 

organizatora. Na trasie ratownicyorganizatora. Na trasie ratownicyorganizatora. Na trasie ratownicyorganizatora. Na trasie ratownicy    medyczni z radiowozem OSP Przeciszów. medyczni z radiowozem OSP Przeciszów. medyczni z radiowozem OSP Przeciszów. medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.     

    

Trasa MIDITrasa MIDITrasa MIDITrasa MIDI    / MEDIUM/ MEDIUM/ MEDIUM/ MEDIUM    (34 km):(34 km):(34 km):(34 km):    Przeciszów Stadion Przeciszów Stadion Przeciszów Stadion Przeciszów Stadion ––––    Las Las Las Las ––––    Podolsze Podolsze Podolsze Podolsze ––––    Palczowice Palczowice Palczowice Palczowice ––––    

Trzebieńczyce Trzebieńczyce Trzebieńczyce Trzebieńczyce ––––    Graboszyce Karpik (postój Graboszyce Karpik (postój Graboszyce Karpik (postój Graboszyce Karpik (postój ––––    bufet) bufet) bufet) bufet) ––––        Rudze Rudze Rudze Rudze ––––    Zator Łowiczki Zator Łowiczki Zator Łowiczki Zator Łowiczki ––––    

Przeciszów Przeciszów Przeciszów Przeciszów ––––    Przeciszów Stadion. Przeciszów Stadion. Przeciszów Stadion. Przeciszów Stadion.     



Przejazd uczestników wPrzejazd uczestników wPrzejazd uczestników wPrzejazd uczestników w

policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz 

straży pożarnej OSP.straży pożarnej OSP.straży pożarnej OSP.straży pożarnej OSP.

    

Trasa MINI Trasa MINI Trasa MINI Trasa MINI 

––––    Przeciszów Przeciszów Przeciszów Przeciszów 

PPPPrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z tras

normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona 

znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe 

organizatora. Norganizatora. Norganizatora. Norganizatora. N

    

Dane do kontaktu
tel. (14) 665 37 37; e

 

Dane do kontaktu
   tel. (33

 

UWAGA!!!  Ilość miejsc ograniczona 

udział, wyślij skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres: 

gbp.biblioteka@gazeta.pl

70. 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

 

Przejazd uczestników wPrzejazd uczestników wPrzejazd uczestników wPrzejazd uczestników w

policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz 

straży pożarnej OSP.straży pożarnej OSP.straży pożarnej OSP.straży pożarnej OSP.

Trasa MINI Trasa MINI Trasa MINI Trasa MINI / SMALL / SMALL / SMALL / SMALL 

Przeciszów Przeciszów Przeciszów Przeciszów Stadion.Stadion.Stadion.Stadion.

rzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z tras

normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona 

znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe 

organizatora. Norganizatora. Norganizatora. Norganizatora. Na trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.

Dane do kontaktu
tel. (14) 665 37 37; e

Dane do kontaktu
33) 841 32 70

UWAGA!!!  Ilość miejsc ograniczona 

udział, wyślij skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres: 

gbp.biblioteka@gazeta.pl

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Polub funpage Rodzinne Rajdy Rowerowe Małopolska 

Przejazd uczestników wPrzejazd uczestników wPrzejazd uczestników wPrzejazd uczestników w    

policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz 

straży pożarnej OSP.straży pożarnej OSP.straży pożarnej OSP.straży pożarnej OSP.    

/ SMALL / SMALL / SMALL / SMALL (12 km)(12 km)(12 km)(12 km)

Stadion.Stadion.Stadion.Stadion.    

rzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z tras

normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona 

znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe 

a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.

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

Dane do kontaktu organizator Rajdu w Przeciszowie:
841 32 70; e-mail: 

UWAGA!!!  Ilość miejsc ograniczona 

udział, wyślij skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres: 

gbp.biblioteka@gazeta.pl. W razie pytań proszę dzwonić pod numer + 48 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Polub funpage Rodzinne Rajdy Rowerowe Małopolska 

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

    kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami 

policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz 

(12 km)(12 km)(12 km)(12 km)::::    Przeciszów Stadion Przeciszów Stadion Przeciszów Stadion Przeciszów Stadion 

rzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z tras

normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona 

znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe 

a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.

organizator główny:
mail: biuro@dunajecbiala.pl

organizator Rajdu w Przeciszowie:
mail: gbp.biblioteka@gazeta.pl

UWAGA!!!  Ilość miejsc ograniczona 

udział, wyślij skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres: 

. W razie pytań proszę dzwonić pod numer + 48 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Polub funpage Rodzinne Rajdy Rowerowe Małopolska 

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

kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami 

policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz 

Przeciszów Stadion Przeciszów Stadion Przeciszów Stadion Przeciszów Stadion 

rzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z tras

normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona 

znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe 

a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.

organizator główny: 
biuro@dunajecbiala.pl

organizator Rajdu w Przeciszowie:
gbp.biblioteka@gazeta.pl

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

udział, wyślij skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres: 

. W razie pytań proszę dzwonić pod numer + 48 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

 

 

Polub funpage Rodzinne Rajdy Rowerowe Małopolska 

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

kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami 

policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz 

Przeciszów Stadion Przeciszów Stadion Przeciszów Stadion Przeciszów Stadion ––––    Las Las Las Las ––––    Łowiczki Pańskie  Łowiczki Pańskie  Łowiczki Pańskie  Łowiczki Pańskie  

rzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z tras

normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona 

znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe 

a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.

biuro@dunajecbiala.pl 

organizator Rajdu w Przeciszowie: 
gbp.biblioteka@gazeta.pl  

decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli chcesz wziąć 

udział, wyślij skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres: 

. W razie pytań proszę dzwonić pod numer + 48 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Polub funpage Rodzinne Rajdy Rowerowe Małopolska 

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

kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami 

policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz 

Łowiczki Pańskie  Łowiczki Pańskie  Łowiczki Pańskie  Łowiczki Pańskie  

rzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z tras

normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona 

znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe 

a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.

decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli chcesz wziąć 

udział, wyślij skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres: 

. W razie pytań proszę dzwonić pod numer + 48 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Polub funpage Rodzinne Rajdy Rowerowe Małopolska 

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

kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami 

policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz 

Łowiczki Pańskie  Łowiczki Pańskie  Łowiczki Pańskie  Łowiczki Pańskie  ––––    Przeciszów Przeciszów Przeciszów Przeciszów 

rzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasrzejazd indywidualny uczestników otrzymujących mapki z trasąąąą    przejazdu przy przejazdu przy przejazdu przy przejazdu przy 

normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona 

znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe 

a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.a trasie ratownicy medyczni z radiowozem OSP Przeciszów.    

decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli chcesz wziąć 

udział, wyślij skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres: 

. W razie pytań proszę dzwonić pod numer + 48 (33)

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Polub funpage Rodzinne Rajdy Rowerowe Małopolska 

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

kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami kolumnie z pilotem zabezpieczonej dwoma radiowozami 

policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz policji, początek i koniec, karetka pogotowia z ratownikami medycznymi, radiowóz 

Przeciszów Przeciszów Przeciszów Przeciszów 

przejazdu przy przejazdu przy przejazdu przy przejazdu przy 

normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona normalnym ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Trasa oznaczona 

znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe znakami rajdu. Ważniejsze skrzyżowania zabezpieczone przez służby porządkowe 

decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli chcesz wziąć 

udział, wyślij skan wypełnionego i podpisanego formularza na adres: 

) 841 32 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 


