
1. EDK Z MATKĄ BOŻĄ NA 102
Rejon EDK Wrocław, Trasa Niebieska - NMP Wspomożycielki Wrocławia

Patronat nad wydarzeniem objął Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny

Termin: 7.4.2017 r. (piątek) godz.18:00 Msza Św., ok. godz. 18:45 wyruszenie na trasę.

Trasa: 
• Dystans: ok. 102,7 km
• Start i meta:

Wrocław, Kościół Uniwersytecki pw. Najświętszego Imienia Jezus, pl. Uniwersytecki 1.
• Lista miejscowości: 

Wrocław - Wilczyce - Wrocław - Siechnice - Święta Katarzyna - Smardzów - Żerniki 
Wrocławskie - Wrocław - Zabrodzie - Gądów - Jaszkotle - Smolec - Kębłowice - Skałka - 
Gałów – Wrocław.

• Nawierzchnia:
Wały, polne drogi, chodniki, mniej uczęszczane drogi asfaltowe.

Cel imprezy: 
Sprawdzenie własnych możliwości, próba pokonania własnych słabości. Przygotowanie do 
Wielkanocy.

Organizator: 
Aneta Kuczkowska przy współpracy z ogólnopolską inicjatywą Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 
http://www.edk.org.pl/.

Uczestnictwo:
Uczestnikiem Ekstremalnej Drogi Krzyżowej na Trasie Niebieskiej – NMP Wspomożycielki 
Wrocławia może zostać każda osoba która, jest pełnoletnia i podpisze własnoręcznie zgodę na 
uczestnictwo na własną odpowiedzialność oraz zgadza się z regulaminem.

Zgłoszenia:
Elektroniczne 27.3.2017r. godz. 7:00 – 7.4.2017r. godz. 15:00 poprzez formularz na stronie:
http://www.edk.org.pl/trasa-edk/wroclaw-wroclaw-666.html

Opłata startowa:
Koszt uczestnictwa jest bezpłatny. W miarę możliwości za dodatkową opłatą 12 zł. będą dostępne 
pakiety startowe „EDK 2017" zawierające: rozważania EDK oraz opaskę odblaskową.

Obowiązujące zasady uczestnictwa:
1. Wszystkich uczestników obowiązują reguły Ekstremalnej Drogi Krzyżowej dostępne na 

stronie internetowej http://www.edk.org.pl/zanim-wyruszysz.html w tym:
a) Uczestnik porusza się wyznaczoną trasą za wyjątkiem sytuacji w której zabłądzi lub 

postanowi zrezygnować z dalszego przejścia.
b) Uczestnik rozważa teksty rozważań Drogi Krzyżowej dostępne na oficjalnej stronie 

internetowej EDK oraz oficjalnej mobilnej aplikacji na Stacjach Drogi Krzyżowej 
wyznaczonych na trasie.
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c) Reguła milczenia za wyjątkiem sytuacji w których konieczna jest rozmowa na temat 
ustaleń dotyczących drogi, bezpieczeństwa osób na drodze oraz innych 
uzasadnionych przypadkach.

d) Pamiętamy o udzielaniu pomocy innym osobom.
2. Uczestnik ma do dyspozycji trasę dostępną jako ślad kml, słowny opis trasy oraz mapę 

drukowaną, może korzystać z dowolnych innych map oraz smartfonów i urządzeń do 
nawigacji.

3. Wszystkich uczestników obowiązują przepisy ruchu drogowego m. in.:
• poruszanie się chodnikiem jeśli jest dostępny, poboczem lub lewą stroną ulicy,
• w trakcie poruszania się na jezdni, ustępujemy miejsca nadjeżdżającym samochodom,
• przechodzenie na światłach i przejściach dla pieszych jeśli są dostępne,
• poruszanie się w grupie do 10 osób,
• zapewnienie odpowiedniej widoczności poprzez specjalną odzież, opaski odblaskowe, 

kamizelki odblaskowe itp.

Postanowienia końcowe:
1. Zachęca się wszystkich uczestników do robienia zdjęć i pisania świadectw, które mogą 

zostać opublikowane pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem lub anonimowo na 
Facebooku, blogu http://polskipielgrzym.blogspot.com/, który jest wykorzystywany 
pomocniczo do publikowania informacji związanych z prowadzoną EDK. Świadectwa są 
dobrowolne i zachęcają inne osoby do podjęcia wysiłku.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Aneta Kuczkowska
PolskiPielgrzym@gmail.com
http://www.edk.org.pl/rejon-edk/337/
https://www.facebook.com/DookolaWroclawia.EDK/
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