
   

REGULAMIN  

Sądeckiej Gry Rowerowej 

1. Organizator 

Organizatorem Gry jest Kraina Podkowca, Muszyńskie Ogrody Biblijne, Informacja Turystyczna w Starym Sączu, MGOK 

w Piwnicznej-Zdroju i Informacja Turystyczna w Piwnicznej-Zdroju.   

2. Cel 

Popularyzacja jazdy na rowerze jako zdrowego i przyjemnego sposobu życia. Promocja podkowca małego jako wielkiej 

atrakcji regionu.  

3. Informacje ogólne 

Gra odbędzie się na terenie doliny Popradu 14 października 2017 r. bez względu na pogodę.  

Start Gry: Rynek w Starym Sączu o 9:00.  

Zakończenie: Piwniczna-Zdrój / Baseny na Radwanowie o 14:00.   

Trasa: Stary Sącz – Rynek – Plac św. Kingi – ul. Bandurskiego – Trakt św. Kingi – Ołtarz Papieski – ul. Papieska – ul. 

Topolowa – ul. Węgierska – ul. Witosa – Strzembiołki – Barcice – przejazd przez most - [BONUS: Ślimak w Woli 

Kroguleckiej] – drogą nad Popradem, przez pola do Rytra/Życzanowa – przejazd przez most – Rytro – [BONUS: wyjazd 

na zamek w Rytrze] – Młodów – Głębokie / Źródełko św. Kingi – Piwniczna / Baseny na Radwanowie – [BONUS: Pijalnia 

w Parku Zdrojowym w Piwnicznej] – Meta: Baseny na Radwanowie.  

Punkty z zadaniami:  

1. Rynek w Starym Sączu 

2. Klasztor klarysek w Starym Sączu 

3. Ołtarz papieski w Starym Sączu 

4. Na Strzembiołkach (Barcice)  

5. Za mostem w Barcicach, na rozjeździe na ślimaka lub od razu przez pola 

[6] BONUS – ślimak w Barcicach 

[7] BONUS – ruiny zamku w Rytrze  

8. Przy stacji PKP w Rytrze  

9. Źródełko św. Kingi w Głębokiem  

10. Baseny na Radwanowie w Piwnicznej-Zdroju 

[11] BONUS – Pijalnia w Parku Zdrojowym w Piwnicznej-Zdroju    



   

4. Uczestnicy  

W Grze mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, ale tylko pod opieką osoby pełnoletniej.  

W Grze mogą wziąć udział osoby indywidualne lub zespoły 2-5-osobowe. 

Udział w Sądeckiej Grze Rowerowej w dolinie Popradu jest bezpłatny. 

5. Zgłoszenia 

Zgłoszenia Uczestników drogą elektroniczną na adres informacjapiwniczna@o2.pl do wyczerpania miejsc. Limit miejsc: 

60 osób.  

Kartę zgłoszenia zawierającą dane: nazwę Uczestnika/Zespołu, imię nazwisko każdego z Uczestników, pesel, numer 

telefonu kontaktowego do Uczestnika/Zespołu, adres e-mail Uczestnika/Zespołu.  

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.  

Zgłoszenia otrzymane po upływie terminu nie będzie brane pod uwagę. 

Zgłoszenia należy dokonać do 12 października 2017 r.  

Kartę Zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Organizatora (www.mgok.piwniczna.pl ) lub z profilu wydarzenia 

na facebooku Informacji Turystycznej Piwniczna-Zdrój, ze strony internetowej Informacji Turystycznej w Starym Sączu 

lub z profilu facebook Muszyńskich Ogrodów Biblijnych. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy przesłać pocztą lub mailem 

na adres informacjapiwniczna@o2.pl do 12.10.2017 r.  

6. Zasady poruszania się podczas Gry 

Zespoły i Uczestnicy indywidualni poruszają się po trasie Gry na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do 

przestrzegania zasad ruchu drogowego.  

Na każdym punkcie kontaktowym liczba graczy w zespole będzie sprawdzana z liczbą podaną na karcie gry. W przypadku 

braku zgodności gracze tracą możliwość wykonania zadania. 

7. Zasady Gry 

Zadaniem Uczestnika jest rozwiązanie zagadek na poszczególnych punktach Gry, które pozwolą odgadnąć hasło główne 

Gry. Zwycięża Uczestnik/Zespół, który jako pierwszy rozwiąże prawidłowo wszystkie zagadki oraz hasło ogólne. Zostaną 

również przyznane nagrody za II i III miejsce. Osoby/Zespoły, które otrzymają taką samą ilość punktów, wezmą udział w 

dogrywce (opracowanej przez Organizatora), tak by wyłonić laureatów I, II i III m.  

8. Nagrody 

Organizator przewiduje przyznanie nagród dla zwycięzców Gry (I, II i III miejsce).  
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9. Organizator zapewnia: 

- atrakcje na punktach na terenie trasy Gry 

- ciepły posiłek na mecie  

10. Organizator nie zapewnia: 

- rowerów dla Uczestników. Osoby nieposiadające własnych rowerów mogą skorzystać z wypożyczalni rowerów SKIDuet 

w Piwnicznej-Kosarzyskach, tel. 502 449 470; 

- ubezpieczenia   

11. Zasady udziału w Sądeckiej Grze Rowerowej 

Każdy z Uczestników powinien posiadać sprawny rower i kask. Osoba bez kasku i sprawnego roweru bierze udział w Grze 

na własną odpowiedzialność. Stan zdrowia Uczestnika powinien pozwalać mu na udział w Grze. Uczestnik ubezpiecza się 

na trasę we własnym zakresie.  

Osoby niepełnoletnie biorące udział w Grze powinny być pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego i powinny posiadać 

pisemną zgodę rodzica/opiekuna na udział w Grze. W każdym zespole powinna być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia, 

odpowiadająca za Uczestników niepełnoletnich. 

Zabrania się udziału w Grze pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz spożywania alkoholu i korzystania ze 

środków odurzających podczas udziału w Grze.  

Po trasie Sądeckiej Gry Rowerowej Uczestnik porusza się rowerem. Niedopuszczalne jest korzystanie z samochodu, 

skuteru, pociągu lub innego środka transportu niebędącego rowerem.  

Uczestników obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Uczestnicy niestosujący się do 

przepisów zostaną automatycznie wykluczeni z udziału w Grze. Gra będzie się odbywała w normalnym ruchu miejskim, w 

związku z czym prosimy Uczestników o zachowanie szczególnej ostrożności. Uczestnik, który naruszy niniejszy 

regulamin, utrudni udział w Grze innym Uczestnikom, zniszczy wskazówki Gry zostanie zdyskwalifikowany z udziału w 

Grze.  

12. Postanowienia końcowe 

Uczestnik wraz z podpisaniem Karty Zgłoszenia wyraża zgodę na: 

- udział w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, 

- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika niezbędnych na potrzeby przeprowadzenia Gry 

(zgodnie z ochroną danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 833); 

- publikację zdjęć z realizacji Gry na łamach strony internetowej Organizatora oraz w mediach promujących wydarzenie, a 

także na podanie do wiadomości publicznej danych osobowych zwycięzców Gry.  

Regulamin Sądeckiej Gry Rowerowej dostępny jest wraz z Kartą Zgłoszenia na stronach Organizatora: Informacja 

Turystyczna Stary Sącz, profil facebook Muszyńskich Ogrodów Biblijnych,  www.mgok.piwniczna.pl, profilu facebook 

Informacji Turystycznej Piwniczna-Zdrój.  

http://www.mgok.piwniczna.pl/


   

Kwestie nieprzewidzialne niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.  

Organizator zapewnia sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w uzasadnionych przypadkach. 

UWAGA!  

Dla zainteresowanych powrotem do Nowego Sącza 14.10.2017 r.: jest pociąg z Piwnicznej do Nowego Sącza: 15:42 oraz 

17:48. Zainteresowanym udziałem w spotkaniu z podkowcem małym w Bacówce nad Wierchomlą proponujemy podjechać 

do Wierchomli Małej, skąd można dostać się do Bacówki czarnym szlakiem turystycznym albo drogą dojazdową do 

schroniska. Rezerwacja noclegów w Bacówce we własnym zakresie na hasło „podkowiec”: www.wierchomla-

schronisko.pl, tel. 532 336 784 w godz. 8:00-20:00 lub wierchomla@wstronenatury.pl. Istnieje możliwość przechowania 

rowerów w Piwnicznej (na Basenach na Radwanowie) po zakończeniu Gry.  
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        KARTA ZGŁOSZENIA 

          Sądecka Gra Rowerowa 

          14.09.2017 r., Stary Sącz – Piwniczna-Zdrój 

 

Imię i nazwisko  

Data Urodzenia  

Pesel  

Tel. Uczestnika/opiekuna  

 

*Wypełnia rodzic/opiekun w przypadku osoby niepełnoletniej: 

*  

Piwniczna-Zdrój, ................................. 

 

.............................................. 

.............................................. 

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna, adres) 

  

 

Wyrażam zgodę na udział ................................................ w Sądeckiej Grze Rowerowej  

w dniu 14.10.2017 r. pod opieką ........................................................ .  

 

 

                                                                        ....................................... 

                                                                         (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

KARTA ZADAŃ 

                       Sądecka Gra Rowerowa 

                     14.09.2017 r., Stary Sącz – Piwniczna-Zdrój 

 

 

 

Nazwa Zespołu 

 

Numer zadania 

 

Ilość uzyskanych punktów 

 

Punkty dodatkowe 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

 

RAZEM: 

 

 

 

 

 


