
 

 

REGULAMIN: 

 

 

3 PARAFIALNY PRZEŁAJ IMIENIA BŁOGOSŁAWIONEGO RAFAŁA 

CHYLIŃSKIEGO. 

1.Cel:  

- uczczenie 22 rocznicy beatyfikacji Rafała Chylińskiego przez Papieża Jana Pawła II,  

- popularyzacja aktywności ruchowej wśród mieszkańców Gminy Buk i gości spoza gminy, 

- integracja mieszkańców.  

 

2.Organizatorzy:  

- BUKOWSKI KLUB BIEGACZA (Henryk Rogoziński, Tomasz Giełda, Bartosz Budych, 

Marian Szymański),  

- MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W BUKU,  

- PARAFIA PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W BUKU  

- POD PATRONATEM PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA I GMINY BUK. 

 

Przy pomocy:  

• POLICJA BUK  

•OSP BUK  

 

Sponsorzy i firmy współpracujące: „Piekarnia Bukowska” Wojciech Szczęsny, Cukiernia 

Marcin Jerzy Kokot, Cukiernia Stefańscy Buk, Cukiernia Zeuschner Wojciech, hurtownia 

artykułów biurowych i szkolnych "ZAK". Gość specjalny: kapela Junki z Buku. 

 

3.Termin i miejsce:  

30 czerwca 2013 roku o godzinie 15:00, zbiórka przy kościele w Buku ul. Mury 30.  

 

4.Trasa:  

Droga polna i asfaltowa (przewyższenie 95- 100m npm.), długość ok 7km (liczona w obie 

strony). Parafia Buk- Garncarska, Wielkowiejska, Słoneczna, dalej drogami polnymi do 

skrzyżowania Wysoczka- Żegowo (pomnik Rafała Chylińskiego) i z powrotem.  

 

5.Uczestnicy:  

- amatorzy nordic walking,  

- rowerzyści,  

- biegacze.  

 

6.Zasady podczas imprezy:  

- każda grupa (biegacze, rowerzyści, amatorzy nordic walking) pokonuje trasę w zwartej 

kolumnie w spokojnym rekreacyjnym tempie.  

- każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i Prawa o Ruchu 

Drogowym,  

- uczestnicy są zobowiązani zastosować się do sugestii organizatorów imprezy obecnych 

podczas jej trwania,  

- uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność,  

- dzieci biorą udział wyłącznie pod opieką rodziców/ opiekunów, 
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- podczas imprezy nie jest prowadzona żadna klasyfikacja, nie ma nagród (oprócz miłego 

towarzystwa i świetnie spędzonego czasu).  

 

7.Pozostałe:  

- dla uczestników przewidziano pamiątkowe medale uczestnictwa, wodę i słodki poczęstunek 

na mecie.  

- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione,  

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

 

8.Patronat prasowy obejmują:  

- „Kosynier Bukowski”  

- „Bukowski Lider”  

- „Głos Buku”.  

 

9.Kontakt z organizatorami:  

- Tomasz Giełda: 796064410, 

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Buku  

ul. Dobieżyńska 27, 64 - 320 Buk tel. 061 8140 121. 

 


