
OTVÍRÁME CYKLOSTEZKU PODÉL OLŠE 

sobota 12. května 2012

START 1: 10:00 – Karviná, Masarykovo náměstí
START 2: 12:15 - Bohumín, Chałupki, starý hraniční přechod
CÍL: cca 13:30 - Tworków, zřícenina zámku

TRASY:

Trasa 1: Karviná – Bohumín/Chałupki (starý hraniční přechod) – 21 km
Trasa 2: Bohumín/Chalupki – Tworków (PL) – 12 km
Trasa 3: Karviná – Bohumín/Chałupki – Tworków (PL) – 33 km

PROGRAM:

KARVINÁ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ (start 1)
8:30 – 9:00 reprodukovaná hudba
9:00 – 10:00 registrace účastníků cyklojízdy (trička, lístečky na občerstvení)
9:00 – zahájení moderátorem
9:03 – kapela Kabát revival
9:20 – exhibice na kolech (Wheel club)
9:30 – kapela Kabát revival
9:45 – exhibice na kolech (Wheel club)
9:50 – kapela Kabát revival
10:00 – přestřižení pásky, start cyklistického pelotonu

Doprovodný program: atrakce pro děti, občerstvení, stánkaři

BOHUMÍN/CHALUPKI, STARÝ HRANIČNÍ PŘECHOD (start 2)

11:00 – 12:00 registrace účastníků cyklojízdy, občerstvení (trička, lístečky na občerstvení)
11:30 – příjezd pelotonu z Karviné
12:15 – druhý start pelotonu, odjezd směr Tworków

Doprovodný program: reprodukovaná hudba, občerstvení

CÍL: TWORKOW, ZŘÍCENINA ZÁMKU

13:30 – příjezd pelotonu z Bohumína
13:30 – koncert kapely Grog (Bohumín, CZ)
13:30 – přehlídka mladých polských talentů (děti z MŠ a ZŠ v Tworkówě) 

Doprovodný program: občerstvení, propagační předměty.

PRAVIDLA CYKLOJÍZDY

I. Organizátor
Organizátorem cyklistické akce „Otvíráme cyklostezku podél Olše" je Svazek měst a obcí okresu Karviná,  
Poštovní  615,  733  01  Karviná–Fryštát.  Partnery  akce  jsou  města  Bohumín,  Karviná  a  Krzyzanowice. 
Pořadatelské služby zajišťuje K3 Bohumín, příspěvková organizace.



II. Obecné podmínky, organizační záležitosti
1. Akce nemá charakter sportovního závodu, jedná se výlučně o rekreační cyklistiku a koná se v běžném 
dopravním provozu.
2. Každý účastník akce je povinen dodržovat dopravní předpisy, pokyny zástupců organizátora, koordinátorů 
akce, pořadatelů a policie.
3. Účast je zakázána osobám v podnapilém stavu a zakazuje se požívání alkoholických nápojů  před a v 
průběhu jízdy.
4. Nevhodné chování a porušení kteréhokoli bodu těchto pravidel, zejména odst. 2 a 3 článku II, bude mít za 
následek vyloučení z akce.
5.  Každý účastník akce odpovídá za  technický stav svého kola.  Je  nutné zohlednit,  že  část  trasy vede 
nerovným terénem, tudíž na akci nejsou vhodná silniční kola. Doporučujeme treková a horská kola.
6. Účastníkům akce doporučujeme vhodnou obuv, oblečení a cyklistickou přilbu.  
7. Akce začíná v Karviné, má mezistanici v Bohumíně (místo druhého startu) a končí v Tworkowě (PL). Po 
skončení  akce  je  pro  registrované  účastníky  cyklojízdy připraveno  zdarma  občerstvení  buď  na  starém 
hraničním přechodu v Bohumíně nebo u zříceniny zámku v polském Tworkově (podle předchozí registrace  
absolvované  trasy).  Výdej  občerstvení  probíhá  na  základě  speciálních  lístků,  které  obdrží  registrovaní  
účastníci na jednom ze dvou startovních míst. Návrat účastníků je individuální a na vlastní odpovědnost 
a nebezpečí.

III. Podmínky účasti, registrace:
1. Účast je bezplatná.
2. Každý zájemce je povinen se seznámit s pravidly a akceptovat je. Jedná se o podmínku účasti.
3. Registrovat se na akci je možné telefonicky (v uvedenou dobu) a e-mailem (nonstop):
e-mail: cyklojizda@mubo.cz
telefon: 596 092 111 (po, st – 7:30 – 17:00), út, čt, pá (7:30 – 13:00)
4. Při registraci je nutné uvést jméno a příjmení a svou adresu a datum narození. Registrace probíhá do 
6.  5.  2012.  Po  tomto  termínu  bude  možné  zaregistrovat  se  ještě  v  den  konání  akce před  startem  u 
registračních stánků.
5.  Děti  do  15ti  let  se  mohou  zúčastnit  pouze  v  doprovodu dospělé  osoby,  která  za  dítě  během akce 
odpovídá.
6.  Pro potvrzení  své účasti  na akci je  každý registrovaný účastník povinen  nahlásit  se  před startem 
cyklojízdy u registračních stánků, a případně předložit pořadatelům doklad totožnosti. Osoby do 18ti let a 
děti do 15ti let s doprovodem, který není jeho rodičem či právním zástupcem, musí koordinátorům před 
startem předložit písemný souhlas rodičů nebo právního zástupce podle odst. 5 čl. III těchto pravidel.
7. Organizátor má právo na omezení počtu startujících osob a na předčasné ukončení registrace v případě, že 
bude dosaženo daného počtu účastníků.
8. Účastníci obdrží od pořadatelů na startu i v cíli upomínkové předměty. Počet těchto předmětů je ovšem 
omezen, rozhoduje proto pořadí registrace účastníků.
9. Vzhledem k tomu, že část trasy vede na českém a část na polském území, jsou účastníci povinni zajistit 
si pojištění pro případ nehody. Organizátor pojištění nezajišťuje.

IV. Dodatečné informace
1. Účast na akci je na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
2. Pořadatelé zajistí  servisní vůz, který bude v případě nehody či poruchy kola účastníkům akce po celou 
dobu k dispozici. Opravy si však hradí každý účastník sám. 
3.  Pořadatelé zajistí  také  zdravotníka,  který bude účastníkům k dispozici po celou dobu akce v případě 
nehody.
4. Organizátor neodpovídá za škody způsobené účastníkem akce třetí  osobě či jiným osobám v průběhu 
cyklojízdy, ani za škody způsobené účastníkům třetími osobami nebo v důsledku okolností, které organizátor 
nemohl ovlivnit.
4. Organizátor neodpovídá za věci, které byly účastníků akce odcizeny, anebo je účastníci ztratili, stejně tak 
za škody na majetku účastníků před, během i po ukončení akce.
5. Organizátor si vyhrazuje právo na změny a upřesnění pravidel této akce.


