
Skrócony przebieg trasy: 

Kraków, Skwer Konika Zwierzynieckiego – Most Dębnicki – ścieżka rowerowa na wale wzdłuż ulicy 

Tynieckiej – Park Dębnicki – ul. Nowaczyńskiego – Kopiec JPII - ścieżka rowerowa przy  

ul. Zielińskiego – ścieżka rowerowa na wale wzdłuż ul. Tynieckiej – tor kajakowy ul. Kolna –  

ul. Tyniecka – ul. Fedkowicza – ul. Dąbrowa – ul. Podgórki Tynieckie – ul. Obrony Tyńca –  

ul. Benedyktyńska – Klasztor (dłuższa przerwa) – ul. Promowa – tor kajakowy ul. Kolna – stopień 

Kościuszko – ścieżka r. wzdłuż ul. Mirowskiej i ul. Księcia Józefa – Salwator – Bulwar Rodła – SKZ. 
 

 
 

Regulamin wycieczki (każdy uczestnik podpisuje na starcie wycieczki): 
1. Organizatorem i kierownikiem wycieczki jest GeoAsysta Witold Warcholik. 

2. W wycieczce rowerowej mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły  

10 rok życia i na starcie wycieczki przedstawią pisemną zgodę rodziców lub opiekunów oraz kartę rowerową. 

3. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie. 

4. Uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę. 

5. Maksymalna liczba rowerzystów w zwartej grupie to 15, a odległość pomiędzy grupami to minimum 200m. 

6. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie, gdy szerokość jezdni wynosi mniej niż 6m. 

7. Odległości między rowerami powinny być takie aby umożliwić bezpieczne hamowanie. 

8. Grupę prowadzi kierownik wycieczki, dyktuje tempo jazdy, kierunek i nie można go wyprzedzać. 

9. Nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu. 

10. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty, np. dowód osobisty, legitymację. 

11. Rower każdego z uczestników musi być wyposażony w: co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, 

dzwonek lub inny sygnał, światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu roweru (o kształcie innym niż trójkąt). 

12. Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru przed wycieczką, a w 

trakcie zabezpieczał go przed kradzieżą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże. 

13. Organizator wycieczki i wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wycieczce w 

wyniku zachowań niezgodnych z niniejszym regulaminem oraz przepisami o ruchu drogowym. Uczestnicy oraz 

ich opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie powstałe szkody. 

14. Organizator wycieczki ma prawo do publikacji wizerunków (zdjęcia, filmy) uczestników, jako grupy, na 

stronach www i w relacjach multimedialnych. 

15. W przypadku niekorzystnej zmiany pogody lub w sytuacji mającej wpływ na bezpieczeństwo uczestników, 

kierownik wycieczki może zmienić, np. skrócić trasę wycieczki. 

16. Udział w wycieczce oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

 

Do Tyńca, niekoniecznie na skróty – wycieczki rowerowe z GeoAsystą 
 

Organizator i kierownik wycieczki: dr Witold Warcholik (www.geoasysta.pl),  

- posiadający uprawnienia instruktora turystyki rowerowej, przewodnik,  

tel. 691288840, e-mail: geoasysta@gmail.com 

W trakcie wycieczki wykonuję i udostępniam fotografie uczestników. 
 

Czas trwania wycieczki: 5-7 godzin, w zależności od liczby obiektów i przerw. 
 

Uczestnicy wycieczki: Osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie powyżej  

10 roku życia. Wszyscy uczestnicy muszą spełnić warunki regulaminu wycieczki. 

 

Długość trasy: 30 km (KrK-Tyniec = 18km, Tyniec-KrK = 12km) 

Charakterystyka: trasa płaska, jeden krótki podjazd na terenie Tyńca. 

Nawierzchnia: 95% nawierzchnia asfaltowa. 

 

Wymagania sprzętowe: sprawny rower dowolnego typu z obowiązkowym 

wyposażeniem zawartym w regulaminie, który podpisuje uczestnik na starcie. 
 

Początek trasy: Skwer Konika Zwierzynieckiego (skwer przylegający do mostu 

dębnickiego i ulicy Tadeusza Kościuszki). 

Koniec trasy: Skwer Konika Zwierzynieckiego. 
 

Cennik usługi przewodnickiej i instruktorskiej: www.geoasysta.pl 
Zwiedzanie obiektów muzealnych, po wcześniejszej rezerwacji –rezerwuje i wykupuje GeoAsysta. 

 

Wybrane obiekty omawiane w trakcie wycieczki (oznaczenia na planie): 
 

1. Mieszkanie Wojtyłów przy Tynieckiej 10, Kościół św. S. Kostki 

2. Kopiec Jana Pawła II 
 

3. Kopiec Kościuszki i Kompleks Przegorzały (z perspektywy bulwarów) 

4. Klasztor Kamedułów na Bielanach (z perspektywy bulwarów) 
 

5. Tor kajakarstwa górskiego i stopień wodny Kościuszko 

6. Lasy Tynieckie, mogiła żydowska i rezerwat Skołczanka 
 

7. Przerwa – kawiarnie/restauracje nad Wisłą w Tyńcu 
 

8. Klasztor Benedyktynów w Tyńcu (m.in. kościół, krużganki, lapidarium**) 

9. Kościół Najświętszego Salwatora, Kaplica św. Małgorzaty i św. Judyty 

10. Klasztor Norbertanek na Salwatorze 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
**- obiekty dostępne do zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu (bilety wstępu). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
GeoAsysta dr Witold Warcholik,    tel: 691288840,   e-mail:geoasysta@gmail.com  www.geoasysta.pl 


