
REGULAMIN  IMPREZY 

 

Przejazd ( przemarsz) dla upamiętnienia 330. rocznicy wizyty na ziemi raciborskiej 

króla Jana III Sobieskiego 

 

Patronat nad imprezą sprawują: Ks. Biskup Jan Kopiec, ordynariusz diecezji 

gliwickiej oraz Adam Hajduk, Starosta Raciborski. 

 

  

  

I. CEL 

  

1) uczczenie 330. rocznicy wizyty na ziemi raciborskiej króla Jana III Sobieskiego, 

podążającego tędy w sierpniu 1683 r. na bitwę pod Wiedniem. 

2) popularyzacja aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej  

3) propagowanie walorów ziemi raciborskiej  

4) promocja imprez wizerunkowych  powiatu raciborskiego  w tym przejazdu ( przemarszu) 

jeźdźców oraz rowerzystów pomiędzy dwiema największymi atrakcjami turystycznymi – 

Zamkiem Piastowskim w Raciborzu a Opactwem Cysterskim w Rudach. 

  

II. ORGANIZATOR                         

  

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu, ul. Zamkowa 2, Racibórz przy współudziale: Opactwa 

Cysterskiego w Rudach i Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. 

 

III. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM 

 

Termin: 22 września 2013 r. ( niedziela) 

 

Planowana godzina wyjazdu ( wyjścia) z dziedzińca Zamku Piastowskiego w Raciborzu: 9.00 

Planowane wejście na teren rezerwatu Łężczak: około 9.30 

Planowane wejście na teren Leśnictwa Nędza: około 10.30 

Planowane przybycie na łąkę przed Opactwem Cysterskim w Rudach: około 12.00  

 

Planowana liczba uczestników: 

a. jeźdźcy - około 20-40 

b. bryczki i wozy - około 5 

c. rowerzyści - około 200-300. 

 

Dodatkowe zabezpieczenie na trasie przejazdu - jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, 

asysta patrolu Straży Leśnej,  policja. 

 

                

  

IV. TRASA 

  

Przejazd ( przemarsz) będzie odbywał się ulicami Zamkowa, Morawska ( drogi miejskie w 

Raciborzu), Armii Krajowej, Rudzką, Gliwicką DW 919, drogą leśną przez Rezerwat 

Łężczak, drogą gminną z rezerwatu do DW 919 ( pkt.4 na mapie), ul. Jana Pawła II w Nędzy 



( DW 922) do Nędzy – Rogol ( pkt.4-5-6), drogą leśną ( Szlak Husarii Polskiej) od 

leśniczówki Nędza-Rogol do Rud ( zezwolenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie), następnie 

ponownie DW 919 w Rudach ( pkt.7), potem DW 425 ( ul. Kozielska ) i drogą miejską ul. 

Cysterska w Rudach do Opactwa. 

  

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

  

W przejeździe ( przemarszu) mogą wziąć udział jeźdźcy, poruszający się konno, wozy, 

bryczki oraz rowerzyści pod warunkiem zgłoszenia udziału w Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Mile widziane przebranie ( drobny element), nawiązujące do XVII w. orszaku Króla Jana III 

Sobieskiego. Wszyscy uczestnicy przejazdu ( przemarszu) winni stosować się do poleceń 

służb porządkowych. Jeźdźcy formują pierwszą kolumnę, za nimi jadą wozy i bryczki a na 

końcu – kolumna rowerzystów. Zabronione jest wyprzedzanie przez rowerzystów kolumny 

jeźdźców oraz wozów i bryczek. Na obszarach leśnych zabrania się używania otwartego 

ognia ( w tym palenia papierosów). 

Udział w imprezie równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu. 

  

VI. ZGŁOSZENIA 

  

Zgłoszenia uczestników są przyjmowane w siedzibie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu do dnia 16 września 

2013 do godz.15.00: 

 

Jeźdźcy, wozy, bryczki – zgłoszenia telefoniczne: 32 414 02 33, w.101 lub 

                                      pocztą elektroniczną: promocja@zamekpiastowski.pl 

 

 

 

Rowerzyści – zgłoszenia pocztą elektroniczną: promocja@zamekpiastowski.pl 

 

Tel. Kontaktowy: Alicja Sierant lub Edyta Mikołajek 32 414 02 33 w.101 

  

VII. PAMIĄTKOWY  DYPLOM (CERTYFIKAT) 

Każdy z uczestników przejazdu ( przemarszu) otrzyma pamiątkowy dyplom ( certyfikat). 
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