
WROCŁAWSKIE ŚWIĘTO ROWERZYSTY 
Święto cykliczne 



11 czerwca 2017 
ZAPROSZENIE DO  

PARTNERSTWA 

w jednej z największych  

IMPREZ ROWEROWYCH  

na Dolnym Śląsku 
 

Wrocławskie Święto  

Rowerzysty 



WROCŁAWSKIE ŚWIĘTO ROWERZYSTY 

 To największa w regionie rodzinna  

i masowa impreza rowerowa, jej ideą  

przewodnią jest promowanie miasta  

przyjaznego ludziom, w którym można  

bezpiecznie, szybko i ekologicznie  

przemieszczać się z miejsca na miejsce  

oraz aktywnie wypoczywać.  

      
Termin: 11 czerwca (niedziela) 2017 

           
 Raz do roku miłośnicy rowerów mają 

okazję jechać w wielkim peletonie głównymi ulicami  

miasta. Po przejeździe rozpoczyna się tradycyjny  

Bajk piknik, podczas którego odbywają się liczne konkursy  

 

oraz prezentacje wystawców. Dla spragnionych uczestników 

rozmaite smaki oferują stoiska cateringowe.  



10 EDYCJA  
WROCŁAWSKIEGO ŚWIĘTA ROWERZYSTY 

BĘDZIE OKAZJĄ DO WIELKIEJ ROWEROWO-

MUZYCZNEJ PARADY CYKLISTÓW 

Imprezę poprzedzają Podwieczorki – 

wydarzenie promujące Święto, a zarazem 

stanowiące podziękowanie dla rowerzystów, za 

to, że na co dzień korzystają z roweru. Ich 

decyzje o wyborze roweru jako środka 

transportu mają realne przełożenie na jakość 

życia Wrocławian - mniejsze korki, mniejszy 

hałas i czystsze powietrze. 

 



W dniu Święta podczas pikniku, 

zapewniamy uczestnikom strefę 

cateringu, w której każdy znajdzie 

swoje ulubione smaki. Dbamy o 

promocję zdrowej, ekologicznej 

żywności oraz o stworzenie 

przyjemnej atmosfery i rodzinnej 

biesiady.   

 

 



ZASADY PARTNERSTWA - WROCŁAWSKIE ŚWIĘTO 

ROWERZYSTY 

 

wariant A - przygotowanie 20 porcji posiłku dla organizatorów i    

        obsługi WŚR – piknik.  

wariant B - przygotowanie 100 porcji małych degustacyjnych  

        posiłków na Podwieczorki (wybrane dni w tygodniu poprzedzającym   

        Święto) oraz 5 posiłków dla organizatorów i obsługi WŚR - piknik.   
 

 

 

 Partner ma możliwość wystawienia swojego stoiska i 

sprzedaży własnych produktów w trakcie trwania pikniku.  

 Udział w wydarzeniu odbywa się na zasadach barteru, 

opcjonalnie: 

 

 Ponadto zapewniamy promocję Partnera na stronach internetowych :  

      www.swietorowerzysty.pl 

      www.facebook.com/WroclawskieSwietoRowerzysty  

 



PARTNERZY W POPRZEDNICH EDYCJACH WROCŁAWSKIEGO ŚWIĘTA ROWERZYSTY 

 



Zapraszamy Państwa również do zapoznania  

się z ofertą dotyczącą naszej pozostałej 

działalności: 

http://wir.eko.org.pl/nasza_oferta 

http://wir.eko.org.pl/karta 

Zapraszamy do kontaktu 

WROCŁAWSKA INICJATYWA ROWEROWA 

Prosimy pisać na adres: 

wro.swieto@gmail.com 
 


