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I N F O R M A T O R  
 

Impreza jest legalnym zgromadzeniem organizowanym przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową.   

Osoby pełniące funkcje służb porządkowych organizatora są oznakowane odblaskowymi kamizelkami 
z napisem ŚWIĘTY ROWERZYSTA.  

Oprócz tego peleton ochrania policja: wóz na czole peletonu oraz policjanci na motocyklach. 

Jeśli źle się czujesz, zauważyłeś coś niepokojącego, masz ważne informacje do przekazania – zwróć się 
niezwłocznie do służb porządkowych organizatora, albo stoiska organizatora na pikniku. 

Przejazd jest zabezpieczany przez ratowników medycznych – ich pojazd znajduje się za peletonem. 

 

Podstawowe zasady zachowania podczas przejazdu: 

1. Stosuj się do wszystkich poleceń służb porządkowych 

2. Uważaj na śmigające wzdłuż kolumny motocykle policyjne 

3. Przepuszczaj pojazdy na sygnale oraz służby porządkowe 

4. Nie wjeżdżaj na pas(y) ruchu i torowisko przeznaczone dla przeciwnego kierunku 

5. Nie wyprzedzaj czoła peletonu, nie zostawaj w tyle – dopasuj swoje tempo jazdy do reszty 
peletonu, tak, aby nie było „dziur”, zwłaszcza na skrzyżowaniach 

6. Jeśli chcesz się przemieścić w peletonie: do tyłu – zjedź do prawej krawędzi i zatrzymaj się, 
sygnalizując to uprzednio; do przodu – lewą stroną kolumny, ale tylko wtedy, gdy jest to 
możliwe 

7. Nie jedź na rowerze po chodniku 

8. Wyzbądź się agresji: peace, love & pedałuj :) 

 

Podstawowe zasady zachowania podczas pikniku w Parku Tołpy: 

1. Wyrzucaj śmieci tylko do koszy, zwróć uwagę na segregację śmieci 

2. Własne potrzeby fizjologiczne załatwiaj tylko w TOI-TOI. Toaleta publiczna jest też przy 
skrzyżowaniu Nowowiejskiej / Prusa oraz w budynku Politechniki (poziom -1) 

3. Zapoznaj się z lokalizacją punktu medycznego na pikniku oraz programem imprez 

4. Zapoznaj się z lokalizacją punktu informacyjnego – stanowiska organizatorów 

5. Słuchaj uważnie komunikatów organizatorów padających ze sceny 

6. Nie zostawiaj swojego roweru niezapiętego bez opieki. Organizatorzy nie odpowiadają za 
ewentualne kradzieże! 

7. Zbieraj kupy swojego pupila! 

 

Organizatorzy: 
Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa | rowerowy.wroclaw.pl | wir.eko.org.pl 
swieto@rowerowy.wroclaw.pl 
 

 

mailto:swieto@rowerowy.wroclaw.pl


Regulamin uczestników przejazdu rowerowego 

 

1. Przejazd odbywa się na trasie: Rynek - Odrzańska - Grodzka - Piaskowa - Św. Katarzyny - 
Kazimierza Wielkiego - Św. Mikołaja - Legnicka – pl. Strzegomski - Braniborska - Pl. Orląt 
Lwowskich - Piłsudskiego - Małachowskiego - Pułaskiego - pl. Wróblewskiego - pl. Grunwaldzki 
- Bujwida - Sienkiewicza - Ukryta - Chemiczna - Rozbrat - Prusa - Park Tołpy. 

2. Wszyscy uczestnicy biorący udział w przejeździe winni stosować się do zasad niniejszego 
Regulaminu oraz poleceń służb porządkowych i policji zabezpieczających trasę przejazdu. 

3. Osoby porządkowe zabezpieczające przebieg imprezy ze strony organizatora wyróżniają się 
kamizelkami w odblaskowym kolorze. 

4. Odłączenie się od peletonu oznacza rezygnację z uczestnictwa w przejeździe. 
5. Dzieci nie posiadające karty rowerowej mogą brać udział w przejeździe pod opieką rodziców, 

lub wyjątkowo innych osób pełnoletnich ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko. 
6. W przejeździe uczestniczą osoby posiadające rower sprawny technicznie i wyposażony w 

sposób zgodny z przepisami. 
7. Trasę należy pokonywać w zwartej grupie; uczestnikom nie wolno wyprzedać osoby pilotującej 

i nie powinni zostawać w tyle za osobą zamykającą rajd. Peleton prowadzą, otwierają i 
zamykają uprawnione przez organizatora do tego osoby. 

8. W czasie startu, na całej trasie, a także w czasie imprezy wieńczącej przejazd uczestników 
obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia, pogoda ducha i 
pomoc wszystkim innym współuczestnikom przejazdu. 

9. Osoby nieletnie powinny uczestniczyć w przejeździe w kasku ochraniającym głowę. 
 
 
Wrocławskie Święto Rowerzysty to największa na Dolnym Śląsku niesportowa impreza rowerowa, 
której celem jest promocja roweru jako wspaniałego środka transportu oraz wspieranie idei miasta dla 
ludzi. Od 2009 roku Święto organizowane jest przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową i odbywa się 
jednocześnie jako część ogólnopolskiego Święta Cyklicznego – inicjatywy sieci organizacji rowerowych 
Miasta dla Rowerów.  
 
Tematem przewodnim tegorocznej imprezy jest postulat nowelizacji rozporządzeń wykonawczych do 
ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Organizacje skupione w sieci Miasta dla Rowerów zwracają 
uwagę, że obecne przepisy są niezgodne ze znowelizowaną w 2011 roku ustawą i promują 
niebezpieczne sposoby organizacji ruchu rowerowego. Tymczasem projekt odpowiednich zmian w 
rozporządzeniach został przekazany Ministerstwu już w 2008 roku. 
 

Program imprezy: 

10:30 msza katolicka dla rowerzystów w Parku Tołpy 
12:00 zbiórka na Szewskiej / Wita Stwosza,  
12:30 przejazd rowerowy po 13-kilometrowej trasie 
14:00 – 18:00 bajk-piknik w Parku Tołpy 
 


