
SPRAWOZDANIE

Wiosenny Rajd Rowerowy – odkryj rowerowe hasło! Pod Patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej
Finał odbyła się 30.05.2021na Błoniach w Bielsku-Białej w godzinach 12.00-16.00
Organizator Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów www.btcbb.pl
Ukryte Hasła to wypisane wyrazy na odwrocie tablic rowerowych stojących przy wytypowanych 
trasach rowerowych. Odczytane w kolejności wyrazy utworzyły hasła:

Na moim rowerze jeżdżę tu, jeżdżę tam, kocham rower bo go mam!

Rower to zabawy kupa i boląca pupa!

Każdy rower świetna sprawa , super jazda i zabawa!

Hasła umieszczono na trasach:

- niebieska Dookoła Bielska – Białej – 52 km
- Czerwony szlak Rowerowy - 14 km
- Zielona Centrum – Wapienica - Stare Bielsko 18 km

Fotoramki
W 3 miejscach wykorzystaliśmy przestrzeń pod tablicami z mapami i umieścimy tam plansze 
promujące wydarzenie z możliwością fotografowania się – fotoramki -  na Lotnisku, na Błoniach, 
skrzyżowanie Komorowskiego i Partyzantów. Pomysł spodobał się uczestnikom , którzy chwalili się 
zdjęciami z fotoramek.

W niedzielę na bielskich Błoniach odbył się finał w godzinach 12.00-16.00 w programie było: powitanie 
gości, weryfikacja haseł, konkursy ,rozdanie nagród,
poczęstunek.
Oraz dodatkowe atrakcje we współpracy z Fundacją Arka i Ulicą Kreatywną:
-  Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej 

- letnie kino zasilane prądem produkowanym przez rowery                     

 - skręcanie balonów, konkursy sprawnościowe ,kręcenie liny i inne atrakcje. 

Przejechane kilometry przekazaliśmy akcji ROWER POMAGA 
Akcja trwała w dniach 28,29.30 maja 2021.
Gratulujemy wszystkim, których nie zniechęciła pogoda i wyruszyli z nami w poszukiwaniu ukrytych 
haseł udowadniając, że żadna pogoda nie jest zła dla rowerzysty. 
Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie fundatorom i darczyńcom , dzięki którym impreza 
mogła powstać i mogliśmy nagrodzić uczestników rajdu ;
- Urząd Miasta Bielska-Białej 
- firma POLMOTORS
- GRUPA KĘTY S.A.
- AQUA S.A.

Dziękujemy za przekazanie nagród rzeczowych ( plecaków) LOT-Beskidy.

 „W Bielsku-Białej rowerzyści pokonują góry, lasy, bo to są beskidzkie asy” Hasło 40 BRRR 2016r
Zapraszamy 26.09.2021 na 48 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy!


