
 

Regulamin II Pikniku Motocyklowego w Trzebini w dniu 06.05.2017 

 

1. Organizator: Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia, Trzebińskie Centrum 

Kultury w Trzebini. 

Tadeusz Adamczak (tel.: 784 088 932), Grzegorz Latała, Jacek Baran, Tomasz 

Kaproń, Jakub Bolek, Maliszczak Daniel, Hajduk Wojciech, Hajduk Bartłomiej. 

 

2. Cel imprezy: popularyzacja bezpiecznej jazdy na motocyklu; poprawa 

wizerunku motocyklistów w oczach innych użytkowników dróg; 

propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu przez jazdę na 

motorze przez mieszkańców. 

 

3. Za teren Pikniku uznawany jest plac przy ul. Ochronkowej w Trzebini.  

 

4. W Pikniku może uczestniczyć każda osoba posiadająca motocykl lub 

będąca pasażerem, która dokona rejestracji oraz uiści opłatę 

rejestracyjną. 

 

5. Wpisowe od uczestnika wynosi 20 zł. W ramach wpisowego uczestnik 

otrzymuje: znaczek motocyklowy, pakiet żywnościowy, możliwość 

udziału w konkursach i zdobywania nagród rzeczowych, udział w 

paradzie motocyklowej ulicami Trzebini i Chrzanowa. Wpłaty należy 

dokonać na konto lub w dniu przyjazdu w punkcie informacyjno-

zgłoszeniowym.  

 

Elektroniczna rejestracja: www.wspolnatrzebinia.pl 

Wpisowe: 20 zł 
Nr konta: Bank Pekao SA o/Chrzanów 96 1240 4230 1111 0010 6599 3852 

(w tytule przelewu: NAZWISKO, PIKNIK MOTOCYKLOWY 2017) 

 

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem 

Pikniku, który będzie zamieszczony na www.wspolnatrzebinia.pl, 

www.tck.trzebinia.pl oraz będzie dostępny w punkcie informacyjno-

zgłoszeniowym. 

 

7. Mapa przejazdu, talon na posiłek oraz znaczek motocyklowy oraz 

podstawka drewniana są wydawane w dniu przyjazdu w punkcie 

informacyjno-zgłoszeniowym po rejestracji. Dla pierwszych 100 

motocyklistów na placu – koszulka gratis! 

http://www.wspolnatrzebinia.pl/
http://www.tck.trzebinia.pl/


 

 

8. W czasie Pikniku każdy motocykl należy ustawić w wyznaczonym przez 

organizatora miejscu parkingowym. Warunkiem przemieszczania się 

motocyklami i udziału w imprezie jest trzeźwość kierowcy.  

 

9. Warunki uczestnictwa w przejeździe trasą Pikniku: 

 

a. prawo udziału w wyjazdach mają uczestnicy Pikniku wyposażeni w 

koszulki lub chusty odblaskowe, 

b. uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do posiadania motocykla z 

ważnymi badaniami technicznymi wraz z ważną polisą OC oraz 

prawo jazdy uprawniającego go do kierowania przez siebie 

pojazdem. Okazania ich na żądanie służbom zabezpieczającym 

imprezę (Policja, Straż Pożarna), 

c. uczestników obowiązują kaski ochronne,  

d. wyjazdy nie mają charakteru wyścigu na czas, parada prowadzona 

jest w warunkach normalnego ruchu drogowego, dlatego każdy 

uczestnik ma obowiązek stosowania się do przepisów Ustawy 

Prawo o Ruchu Drogowym. 

 

10. Każdy z uczestników zgodnie z regulaminem i uczestnictwa 

w wyjeździe, zobowiązany jest do stosowania się do poleceń 

organizatora oraz służb mundurowych. Za zachowanie uczestników na i 

poza terenem imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 

Oznacza to, że każdy uczestnik Pikniku ponosi odpowiedzialność za 

własne czyny i zachowanie. 

 

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i 

szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za 

szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do 

osób trzecich. 

 

12. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy Pikniku 

byli zadowoleni, jednakże każdy uczestnik zobowiązany jest do 

przestrzegania regulaminu imprezy. 

 

13. Częścią integralną Regulaminu jest Program Pikniku. Z uwagi na pogodę 

mogą wystąpić w nim zmiany.  

 

 



 

 

Program II Pikniku Motocyklowego Trzebinia Sobota 06.05.2017r. 

  

1. Przyjazd uczestników od godz. 11:00,  

 

2. Rejestracja w punkcie informacyjno-zgłoszeniowy od godz. 11:00, odbiór 

pakietu wpisowego, zapoznanie z Regulaminem Pikniku. 

 

3. Informacja o przebiegu i trasie parady, relaks. 

 

4. Wyjazd na trasę parady w grupie godz. 14:00, powrót do godz. 15:00.  

 

5. Trasa parady motocyklowej: 

START: Plac przy ul. Ochronkowa – skręt w prawo w ul. Krakowską (79) w kierunku Krakowa 

– przejazd przez rondo „Solidarności” prosto (drugi zjazd) dalej ul. Krakowską (79) – skręt w 

lewo w ul. Młoszowską – przejazd przez rondo „Solidarności” skręt w prawo (pierwszy zjazd) – 

ul. Krakowska (79) przez skrzyżowanie ze światłami prosto w kierunku Chrzanowa droga 

(79), ul. Kościuszki (79) – przejazd przez rondo „płk. pilota Edwarda Jaworskiego” prosto 

(drugi zjazd) - ul. Długa (79) – ul. Trzebińska (79) – nawrotka przez rondo koło McDonalda 

(trzeci zjazd)powrót w kierunku Trzebini – ul. Długa (79) – Kościuszki (79) - ul. Krakowska (79) 

na skrzyżowaniu ze światłami skręt w prawo ul. Ochronkowa - ZAKOŃCZENIE PARADY. 

 

6. Konkurs na: 

a. „palenie gumy”, 

b. najciekawszy motocykl w kategorii: 

- Chopper, 

- Sportowy, 

- Turystyczny, 

- Zabytkowy. 

 

7. Wspólne zdjęcie uczestników i organizatorów. 

 

8. Ponadto podczas Pikniku: 

a. prezentacja wyłonionych zwycięzców w kategorii „motocykl”, 

b. wręczenie nagród, 

c. pokaz ratownictwa drogowego. 

 

9. Koncerty muzyczne zespołów miejskich. 

 

10. Zabawa biesiadna przy grillowaniu. 

 

11. Zakończenie imprezy: godz. 22:00 i powrót do domów. 


