
Příloha č. 1 

k Opatření č. 

starosty obce Paczków  ze  dne 

12.08.2019 r. 

 

PODMÍNKY 

přeshraniční cyklovyjížďky Po stopách historie Paczkowa a Javorníku v rámci projektu „Paczków a 

Javorník. Dvě města, jedna historie“ – Paczków – Javorník, 14.09.2019  

 

I. Pořadatel: Urząd Miejski w Paczkowie, spolupořadatel: město Javorník  

II. Účel závodu: 

1. Propagace projektu „Paczków a Javorník. Dvě města, jedna historie“. 

2. Propagace cykloturistiky v paczkowsko-javornickém příhraničí.  

3. Propagace aktivních forem rekreace v rodinném kruhu a zdravého životního stylu. 

III. Datum konání: 14.09.2019 r. (sobota) start: 11:00 hod., prostranství u vodní nádrže Zalew 

Paczkowski ze směru od ulice Miraszewskiego v Paczkowě.  

IV. Průběh závodu  

1. Trasa: 

Start: ul. Miraszewskiego v Paczkowě na rekreačním prostranství u vodní nádrže Zalew Paczkowski, Cíl: 

hřiště LZS Gościce. Trasa začíná na ulici Miraszewského v Paczkowě na rekreačním prostranství u vodní 

nádrže Zalew Paczkowski, poté vede násl. ulicemi:  Pocztowa, Staszica, Sienkiewicza, Kopernika, 

Wojska Polskiego do Starého Paczkowa po polní cestě vedoucí kolem Domu Działkowca. Ve Starém 

Paczkowě u autobusové zastávky přejedeme přes státní silnici č. 46 a po obecní komunikaci č.  500 

dorazíme do místní části Ujeździec. Tam zahneme vlevo na okresní silnici č. 1673O, po které směřujeme 

do Dziewiętlic. Zahneme na komunikaci č. 462 vedoucí přímo do Javorníku, vjíždíme do vodního 

biocentra Střední díly, tam stoupáme nahoru na hráz nádrže a pokračujeme vlevo. Tady bude podávána 

voda a poté jedeme Nádražní ulicí až ke křižovatce se silnicí č. 60 (obchvat Javorníku) a zahneme vpravo 

směrem do Bílého Potoka. Z Bílého Potoka pokračujeme k hraničnímu přechodu a za ním dále po 

vojvodské silnici č. 382, na první křižovatce zahneme vlevo do části Gościce, tam jedeme rovně až 

k hasičské zbrojnici, u které zahneme vpravo směrem do Kamienice a po obecní komunikaci jedeme ke 

sportovnímu hřišti LZS Gościce k rekreačnímu přístřešku, kde bude cíl závodu. Trasa měří asi 20 km.   

2. Ceny 

1. Každý účastník závodu obdrží zdarma startovní sadu (pro 100 registrovaných účastníků), obsahující 

startovní číslo a příležitostné tričko. Na odpočívadle v biocentru Střední díly obdrží každý účastník 0,5 

l láhev minerální vody a poukaz na regenerační jídlo v cíli (Gościce). Jídlo bude vydáváno v cíli závodu 

v označeném výdejním stanu.  

2. Startovní sady budou vydávány na výdejním místě na startu závodu, tj. ulici Miraszewského 

v Paczkowě dne 14. září 2019 v době od 9.00 do 11.00 hod. 

3. Počet účastníků: max. 100.  



V. Podmínky účasti: 

1. Přihlášky budou přijímány elektronickou cestou na e-mail promocja@paczkow.pl zasláním skenu 

přihlašovacího formuláře uvedeného na stránkách www.paczkow.pl nebo jeho osobním vyplněním 

na Městském úřadu v Paczkowě (kancelář č. 5a) v nepřekročitelné lhůtě do 9. září 2019, 15.00 hodin. 

Osobní registrace v den konání závodu nebude možná.  

2. Nezletilí se mohou účastnit pouze v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců a to na základě 

písemného souhlasu (na přihlašovacím formuláři).  

3. Účastníci cyklovyjížďky se musí umět a vědět jak se na jízdním kole pohybovat v silničním provozu.  

4. Funkční jízdní kolo řádně vybavené dle požadavků zákona o silniční dopravě.  

5. Účast je zdarma.  

6. DOPORUČUJEME POUŽITÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB! 

VI. Dispozice 

Cyklovyjížďka bude probíhat za neomezeného silničního provozu. Účastníci musí dbát zvláštní 

opatrnosti a znát pravidla silničního provozu. Účastníci vyjížďky jsou proto povinni: 

1. Dodržovat dispozice akce, 

2. Podřídit se rozhodnutí vedení akce a pokynům pořadatelů při řízení silničního provozu, 

3. Respektovat rekreační charakter vyjížďky, bez vzájemného sportovního soupeření a závodění, 

4. Disponovat technicky funkčním jízdním kolem, vybaveným dle platných předpisů, 

5. Pohybovat se podle pravidel silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů a záchranných složek, 

6. Jet tempem přizpůsobeným k rychlosti jízdy ostatních účastníků; dbát opatrnosti. 

Na trase je zakázáno: 

1. Konzumovat alkohol a jiné omamné látky, 

2. Odhazovat odpadky na trase a kolem trasy vyjížďky, 

3. Pohybovat se nezletilým bez doprovodu zákonného zástupce, 

4. Odbočovat z trasy vyjížďky bez souhlasu pořadatele. 

VII. Odpovědnost pořadatele 

1. Pořadatel cyklovyjížďky nenese odpovědnost za nehody a škody, ke kterým dojde během akce jak 

mezi účastníky, tak vůči třetím osobám. 

2. Pořadatel nenese odpovědnost za věci ztracené během akce a za škody způsobené jiným 

účastníkům. 

3. Pořadatel nezajišťuje možnost přechovávání věcí účastníků. 

4. Pořadatel zajišťuje pojištění účastníků cyklovyjížďky. 

5. Pořadatel zajišťuje služby lékařské záchranné služby na trase. 

6. Průjezd bude zajišťován státní a městskou policií, i pořadatelem. 

mailto:promocja@paczkow.pl
http://www.paczkow.pl/


7. Pořadatel před začátkem seznámí účastníky s trasou vyjížďky s upozorněním na nebezpečná místa 

na trase.  

VIII. Závěrečná ustanovení  

1. Všichni účastníci svou účastí vyjadřují souhlas se zveřejněním jejich podobizen ve zprávách o 

konání akce v médiích a propagačních materiálech pořadatele a závodu se účastní na vlastní 

odpovědnost.  

2. Účast na akci je potvrzením o seznámení se s podmínkami akce a odsouhlasením těchto podmínek. 

3. Rozhodující slovo při interpretaci těchto podmínek má pořadatel. Ve sporných záležitostech je 

rozhodnutí pořadatele definitivní, neznalost těchto podmínek nezprošťuje účastníky akce 

odpovědnosti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


