Węgliniec Bike Challenge 2021 r.
REGULAMIN RAJDU
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu i Stowarzyszanie Miłośników Ziemi Węglinieckiej
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Rajdzie Rowerowym „Węgliniec Bike Challenge 2021 r.”
Aby wziąć udział w rajdzie należy spełnić poniższe warunki:
I. Przejechać min. 100 km zwiedzając, przedstawione na końcu niniejszego regulaminu, miejsca
w Gminie Węgliniec i nie tylko.
II. Określone miejsca można zdobywać w dowolnej kolejności tzn., że można np. rozpocząć rajd od
miejsca w Ruszowie i pokonywać kolejne punkty na mapie.
III. Trasę należy pokonać w ciągu jednego dnia, w terminie od 19 czerwca do 30 września 2021 r.
Dopuszcza się wykonanie zadania w ciągu 2 dni pod warunkiem zachowania kolejności punktów (Ten
warunek nie dotyczy osób biorących udział w rywalizacji czasowej).
IV. Trasę można pokonać w grupach, jednakże trzeba pamiętać, że każda z osób w grupie musi
spełnić wszystkie warunki rajdu.
V. Zapisać przejechaną trasę rajdu w postaci cyfrowej śladu GPS np. ślad Traseomap, MapMyFitness,
Strava, Naviki itp.
VI. Udokumentować w formie zdjęć swoją obecność we wszystkich miejscach.
VII. Wpłacić na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu dobrowolnej kwoty (min. 10zł)
z dopiskiem WBC 2021 r. + imię i nazwisko uczestnika.
nr konta 51 8382 0001 2618 1871 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec
UWAGA! Wpłaty można również dokonać gotówką w Węglinieckim Centrum Kultury w godz. 10.00 –
14.00
VIII. Przesłać, podając imię i nazwisko uczestnika:
- potwierdzenie przejechania trasy rajdu (ślad GPS lub czytelny screen z ekranu aplikacji)
- potwierdzenie wpłaty
- zdjęcia z obecności we wszystkich miejscach w formacie jpg. nie większe niż 1Mb
na oba adresy mailowe: dyr.mgok.wegliniec@gmail.com oraz turystyka@wegliniec.pl
w terminie do 4 października 2021 r.
INFORMACJE DODATKOWE
MGOK i SMZW, w terminie do 17 października 2021 r., jeśli sytuacja epidemiologiczna w kraju na to
pozwoli, zorganizują piknik dla uczestników rajdu, podczas którego m.in. zostaną wręczone
pamiątkowe medale oraz tradycyjnie dyplomy i nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika
rajdu. Jeśli taka impreza nie będzie mogła dojść do skutku, wspomniane wyżej upominki, będą do
odebranie w Węglinieckim Centrum Kultury lub na prośbę uczestnika wysłane na wskazany w prośbie
adres.
W załączeniu proponowany przebieg trasy w formacie pliku gpx.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny pod nr
Bogdan Walczak 603 569 994 lub Krzysztof Polewski tel. 692 514 310

KLAUZULA RODO
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu z siedzibą przy Placu Wolności 1, 59-940
Węgliniec,jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Pana/Pani dane osobowe będą
przetwarzane tylko w celachzwiązanych z prowadzoną korespondencją związaną z powyższym
wydarzeniem, bądź w innych celach tylko po uprzednio wyrażonej zgodzie.Cała treść obowiązku
informacyjnego znajduje się na stronie internetowej po adresem: https://mbm.edu.pl/ ".
KLAUZULA DODTYCZĄCA WYKORZYSTANIA WIZERUNKU
Uczestnictwo w rajdzie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na bezpłatną publikację wizerunku
uczestnika i wykorzystanie zdjęć do celów promocyjnych MGOK, SMZW i Gminy Węgliniec.

Punkty kontrolne Węgliniec Bike Challenge 2021 wraz ze współrzędnymi
1. Parowóz

(51.2897 ; 15.2179)

Parowóz TKh 2942 z XIX wiecznym dźwigiem do podnoszenia wagonów w centrum
miasta stoi oryginalny parowóz który został postawiony i odrestaurowany z okazji 50lecia nadania praw miejskich miasta Węgliniec w 2017r.
2. ASUAN

(51.2944 ; 15.2888)

Ostoja turystyczno-przyrodnicza ASUAN, miejsce wypoczynku znajdujące się na szlaku
Śladami przyrody Borów Dolnośląskich Stawy Parowskie.
3. Wieża

(51.2837 ; 15.3395)

Wieża obserwacyjna p.poż murowana z znajdującymi się obok ruinami dawnego
domku myśliwskiego

4. Stawy Parowskie

(51.3294 ; 15.2418)

Kompleks stawów hodowlanych których założenie datuje się na 1329r. obecnie
o powierzchni ok. 550ha będący ostoją ptaków i zwierząt wodnych z Bielikiem na
czele. Wpisany jako obszar chroniony Uroczyska Borów Dolnośląskich Natura 2000.
5. Ruszów

(51.3997 ; 15.1806)

Średniowieczna miejscowość (1491r.) w XV-XVIw. ośrodek hutniczy, w XVII-XVIIw.
ważny ośrodek przemysłu szklarskiego, a później drzewnego. Obecnie warto w niej
zobaczyć odbudowane ruiny kościoła ewangelickiego w którym obecnie jest kaplica
oraz aula widowiskowa, oraz park w centrum wsi.

6. Wieża widokowa

(51.3984 ; 15.1406)

Punkt wypoczynkowy z wierzą widokowa drewnianą będący częścią tras rowerowych
„Single Track Ruszów” o łącznej długości ok. 21km.
7. Krzywy Las

(51.3450 ; 14.9952)

Anomalia przyrodnicza o tajemniczym pochodzeniu powstała prawdopodobnie
podczas II wojny światowej jest to obszar ok. 5arów na którym znajduje się las
sosnowy których pnie są powyginane w jednym kierunku.

8. Toporów pomnik

(51.3372 ; 14.9952)

Pomnik upamiętniający żołnierzy poległych i biorących udział w forsowaniu Nysy
Łużyckiej 16.04.1945r. Pomnik znajduje się na terenie nieistniejącej już wioski
Prędocice e której prowadzone badania archeologiczne wskazały pierwsze
osadnictwo ok. 5-6 wieku naszej ery.
9. Smolarz

(51.3597 ; 15.1562)

Piec a właściwie retorta ceglana wykończona ceramiką służąca do produkcji smoły
i dziegciu oraz węgla drzewnego. Pozostałości po XIXw. zakładzie drzewnym.

10. Źródełko św. Elżbiety

(51.3451 ; 15.1210)

Źródło Elżbiety koło Piasecznej, zdrój leśny wybudowany w 1895r. przez pewnego
leśniczego który nadał mu imię na cześć swojej żony, przed II wojną światowa
mieszkańcy kultywowali tradycje spotkań wielkanocnych przy zdroju.

11. Skałki

(51.2715 ; 15.0929)

Pozostałości kamieniołomu piaskowca wąwóz z uroczymi formami skalnymi z
widoczna erozją skały piaskowcowej.
12. Pomnik – Kaławsk

(51.2483 ; 15.2140)

Pomnik postawiony z okazji 50 rocznicy wypadku w kopalni Kaławsk upamiętniający
górników którzy zginęli w kopalni.

13. Pomnik księży

(51.2483 ; 15.2140)

Ślad historii kresowej w Gminie Węgliniec „Pomnik pamięci księży z kresów
wschodnich RP pomordowanych przez UON-UPA w latach 1939-1947.

14. Galeria

(51.2867 ; 15.2234)

Galeria Historii Lokalnej Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Węglinieckiej utworzona
w 2018 r. z wystawą upamiętniającą historię kolejnictwa i miasta Węgliniec.
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