Regulamin Pielgrzymki 2019
1. Wstęp:
Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno – pokutnym.
To „Rekolekcje w Drodze” oparte na: codziennej Mszy Św., Różańcu, Aniele Pańskim, Apelu
Jasnogórskim, śpiewie; które odbędą się bez względu na pogodę. Sercem i centrum każdego
dnia jest wspólna Eucharystia.
Pielgrzymkę tworzy wspólnota chrześcijańska w drodze, którą łączy wspólna droga, trud i
modlitwa oraz sympatia do “dwóch kółek”. Zawiązuje się ona od chwili zgłoszenia się jej
pierwszego uczestnika i trwa tak długo jak długo czujemy się z nią związani.
W tym duchu jesteśmy braćmi, stąd zwracamy się do siebie „Bracie”, „Siostro” lub po
imieniu. Dzielimy się uśmiechem, dobrym słowem, radą, pomocną dłonią z innymi
pielgrzymami oraz napotkanymi ludźmi. To pielgrzymi swoją postawą tworzą klimat tej
wspólnoty.
Wprawdzie nie pytamy nikogo o światopogląd, jednak każdy z pielgrzymów ma obowiązek
dawać dobre świadectwo swego uczestnictwa.
Celem Wspólnoty jest zbliżenie ludzi przez Maryję do Jezusa przez wspólnotowe podążanie
pielgrzymim szlakiem.
Towarzyszy nam duch umartwienia i pokuty. Przez to obowiązuje zakaz palenia papierosów,
spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych. Bądźmy wolni od spraw i przywiązań
codzienności, przez wyciszenie i refleksję dajmy sobie ten Czas.
2. Termin:


01.07 – 13.07. 2019 r.



Rozpoczęcie Pielgrzymki nastąpi w poniedziałek 01.07. 2019 r. o godz.7.00 wspólną
Mszą św.

 Zbiórka uczestników 1 lipca 2019 r. (poniedzialek) o godz.6.30 na placu przed
Bazyliką Mniejszą w Parczewie.


Pielgrzymka odbędzie się bez względu na warunki pogodowe

4. Organizatorzy:


Parczewska Grupa Rowerowa

5. Cele Pielgrzymki:


ożywienie wiary, ubogacenie ducha poprzez praktykę modlitwy



wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi



formowanie postawy chrześcijańskiej w dobie laicyzacji życia



tworzenie wspólnoty między ludźmi



nawiedzenie znanych sanktuariów oraz Ośrodków Kultu Maryjnego



poznanie ciekawych i pięknych zakątków Polski

6. Program dnia:

Program ogólny pielgrzymki rowerowej wygląda podobnie jak pielgrzymki pieszej. A więc:


pobudka i toaleta (grupa dyżurna do przygotowania śniadania wstaje wcześniej)



modlitwy poranne



śniadanie



sprzątanie i pakowanie



ogłoszenia i przypomnienie trasy dnia oraz regulaminu



modlitwa oraz błogosławieństwo na drogę



start grup (15 osób i 200 m odstęp między grupami)



nawiedzamy po drodze kościoły i modlimy się w nich (z reguły prywatnie, bowiem
chłodny kościół i ławki dobrze służą odpoczywaniu)



Msza Św.



kanapki i lekki obiad robimy na trasie



przyjazd na nocleg i rozpakowanie się



kolacja



czas wolny – toaleta – naprawa rowerów



narada kierownictwa.



apel i wieczorne ogłoszenia, śpiew



cisza nocna

7. Warunki uczestnictwa:


Udział w pielgrzymce może wziąć każdy, bez względu na wiek, kto zaakceptuje jej
religijny charakter i regulamin



Posiada sprawny rower



Jest gotowy oraz czuje się na siłach pokonać dziennie na rowerze dystans 80-100 km



Młodzież do lat 18 może wziąć udział w pielgrzymce pod opieką rodziców lub
opiekunów za ich pisemną zgodą (należy dostarczyć przed wyjazdem)



Formalnym warunkiem uczestnictwa w Pielgrzymce jest zgłoszenie w nim udziału
oraz wniesienie opłaty w wysokości 350,- zł co umożliwi wystawienie polisy
ubezpieczeniowej (NW) oraz zapewnienie wyżywienia, noclegów i transportu



Zgłoszenia udziału w Pielgrzymce do dnia 01 czerwca 2019 r. należy dokonywać:

–

za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie internetowej Parczewskiej
Grupy Rowerowej www.rowerowyparczew.pl

–

o uczestnictwie w pielgrzymce decyduje kolejność zgłoszeń.

–

Opłata bezpośrednio na konto Parczewskiej Grupy Rowerowej:

Bank Spółdzielczy w Parczewie
nr rachunku: 59 8042 0006 0015 9795 2000 0010
z dopiskiem „pielgrzymka 2019” i podanym imieniem i nazwiskiem.


Zgłoszenie się na Pielgrzymkę wraz z wniesioną opłatą i potwierdzeniem uczestnictwa
w Pielgrzymce w dniu 1 lipca 2019 r. jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się

niniejszym Regulaminem Pielgrzymki i zobowiązaniem do przestrzegania jego
postanowień.

8. Organizacja przejazdu:


Przejazd trasą Pielgrzymki odbędzie się grupami, z których każda będzie miała
opiekuna w postaci przewodnika grupy i zamykającego grupę. Daną grupę będzie
prowadził jej przewodnik (zakaz wyprzedzania przewodnika przez członków danej
grupy), a jazda odbywać się będzie w kolumnie „gęsiego” z zachowaniem min. 2
metrowych odstępów pomiędzy rowerami.



Na drogach publicznych wszyscy uczestniczy Rajdu zobowiązani są przestrzegać
przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, a szczególnie
art. 3 – 6; art.16 ust. 5 ; art. 32 i art. 33 ust. 1a, ust. 3 -4 (Dz. U. tj. z 2005 r. Nr 108
poz. 908 ze zm.)

9. Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają:


Pomoc medyczną.



Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.



Serwis techniczny.



Transport bagaży (z grupą pielgrzymkową przez cały czas trwania Pielgrzymki będzie
jechał bus, który będzie wiózł bagaże uczestników)



Posiłki w postaci śniadań i kolacji i posiłków regeneracyjnych w porze obiadowej
przez cały czas trwania Pielgrzymki



Noclegi w warunkach turystycznych (szkoły, schroniska, plebanie)



Powrót z Częstochowy wynajętym autokarem do Parczewa



Okolicznościową koszulkę pielgrzymkową

10. Obowiązki uczestników rajdu:
 Zapoznanie się i zaakceptowanie zapisów niniejszego regulaminu.
 Podporządkowanie się poleceniom organizatorów Pielgrzymki
 Przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego
 Posiadanie sprawnego technicznie roweru. Aby nie było po drodze nieprzyjemnych
niespodzianek apelujemy do wszystkich uczestników pielgrzymki o dokonanie
wcześniejszego przeglądu swoich rowerów w wyspecjalizowanych punktach
serwisowych.
 Zabranie ze sobą podstawowego ekwipunku, tj. nakrycia głowy, kurtki
przeciwdeszczowej, ubrań na zmianę, przyborów toaletowych, kasku,kamizelki
odblaskowej,zapasowej dętki,okularów przeciwsłonecznych,itp.śpiworu oraz karimaty
lub materaca, naczyń na posiłki oraz sztućców
11. Obsługa Pielgrzymki:


Kierownik Pielgrzymki – Wiesława Jańczyk

12. Postanowienia końcowe:


Parczewska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę jest prywatną inicjatywą jej
uczestników. Oznacza to, że każdy uczestnik bierze całkowitą odpowiedzialność za
swój w nim udział i skutki z tego wynikające.



Uczestnicy Pielgrzymki zobowiązani są do posiadania sprawnego technicznie roweru
oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego.



Parczewska Grupa Rowerowa nie ponosi odpowiedzialności za żadne zdarzenia
powstałe w trakcie trwania Pielgrzymki.

