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CZYM SĄ OBOZY ROWEROWE
MLSPORT BIKE CAMP?

 Pokonujemy codziennie dystanse na rowerach od ok.
30 km do ok. 70 km.
 Cały ekwipunek przewozimy na naszych rowerach.
 Nocujemy na campingach pod namiotami.
 Jesteśmy zdani na samych siebie i na swój zespół.
 Wspólnie w zespole przygotowujemy posiłki.
 Dbamy o otaczającą przyrodę.
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MIEJSCA WYPRAW ROWEROWYCH

Mazury 
ok. 260 km

Polskie wybrzeże
ok. 310 km

Bornholm 
ok. 330 km

Rugia 
ok. 370 km

Meklemburgia
ok. 400 km

Niemieckie wybrzeże
ok. 480 km



OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE
ROWERU

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?
 Jeździć na rowerze ok. 3 x w tygodniu po ok. 10-
20km (z zapakowanymi sakwami).
 Aktywnie uczestniczyć w lekcjach w-f.
 Dbać o podstawową kondycję fizyczną - spacery,
ruch na świeżym powietrzu.
 Zdrowo się odżywiać.
 Pić około 2 litrów wody dziennie.
 Przed wyjazdem zrobić pełen serwis roweru.
 Zapoznać się kilkakrotnie z poniższą prezentacją.
 Spakować się samodzielnie - najlepiej kilka razy.
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Światła tylne: 
- przynajmniej jedno czerwone;
- co najmniej jedno światło tylne czerwone, odblaskowe.
Światła przednie:
- przynajmniej jedno, białe, bądź żółte;
- światło odblaskowe przednie, białe.
Światła odblaskowe: 
- umieszczone na bocznych elementach roweru
(szprychy, bądź odblask na oponie);
- po dwa światła odblaskowe na pedałach.
Sprawny sygnał dźwiękowy
Dwa sprawne hamulce: przedni i tylny



Bagażnik turystyczny przed zakupem bagażnika
sprawdź, czy będzie on pasował do Twoich sakw. Przed
zakupem sakw sprawdź, czy będzie on pasował do
Twojego bagażnika. Udźwig bagażnika musi wynosić min.
25 kg.
Sakwy  rowerowe wodoodporne o pojemności min. 25
litrów (zalecamy sakwy marki CROSSO BIG DRY o
pojemności 30 litrów każda).
Błotniki głębokie
Hak do przerzutki
Ekspandery rowerowe 2 sztuki
Spinka do łańcucha
Nóżka rowerowa
Opaski zaciskowe 10 sztuk
Zapięcie/zamek do roweru
Dętka (dopasowana do rozmiaru opony)

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE
ROWERU CD.

WYPOSAŻENIE KUCHENNE
Przepis kulinarny na coś prostego i smacznego 
Ścierka do naczyń
Deska do krojenia mała, lekka
Sztućce turystyczne składane
Talerz/miska
Kubek



Chusteczki higieniczne antybakteryjne, nawilżone
Papier toaletowy
Kosmetyczna wszystkie płyny w małych pojemnikach np.
szampon, pasta do zębów etc.
Ręczniki kąpielowe 2 szt.  małej, bądź średniej wielkości,
szybko schnące
Płyn do dezynfekcji rąk
Maseczki jednorazowe
Płyn do prania w małej tubce

WYPOSAŻENIE HIGIENA OSOBISTA

WYPOSAŻENIE UBRANIA
Chusta typu buff/czapka
Kask
Okulary przeciwsłoneczne
2-3 koszulki do jazdy na rowerze
2 koszulki na wieczór
2 bluzy bez kaptura jedna do jazdy na rowerze, druga na
chłodny wieczór
Dres do spania+koszulka
Krótkie spodenki kolarskie 1-2 pary
Krótkie spodenki zwykłe 1-2 pary
Spodnie do jazdy na rowerze nie jeans, np. leginsy
Spodnie 1 para nie jeans, na chłodne wieczory



WYPOSAŻENIE UBRANIA CD.
Strój kąpielowy
Skarpetki 4-5 par 
Bielizna 4-5 par
Klapki pod prysznic wykonane z gumy, pianki - schnął
szybko
Buty do jazdy na rowerze
Buty na wieczór kryte, lekkie
Kurtka i spodnie odporne na wiatr i deszcz (cienkie i
lekkie)

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

WYPOSAŻENIE SPANIE
Śpiwór małych rozmiarów (minimalizm)
Karimata/mata do spania  małych rozmiarów

Karta rowerowa
Legitymacja szkolna aktualna
W przypadku wyjazdu zagranicznego aktualny paszport,
dowód osobisty (tymczasowy), Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego



WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

PAKOWANIE

Pożywienie na drogę do pociągu: kanapki, woda,
czekolada, suszone owoce, baton, etc.
Leki  o ile ktoś zażywa (zgłosić to do organizatora)
Maść na insekty
Krem przeciwsłoneczny
Reklamówki plastikowe przydadzą się na brudne i
niekoniecznie świeże ubrania
Tzw. nerka na wartościowe rzeczy
Pokrowce np. na śpiwór, komórkę, aby nie zamokły w
czasie jazdy, może być mocny worek na śmieci
Kieszonkowe

Uczestnicy pakują się samodzielnie. Jeżeli ktoś tego nie
potrafi proszę się zastanowić nad uczestnictwem w
obozie. Pakowanie ma swoje zasady. Po pierwsze
składamy ubrania (zwijamy w rulon – zajmują wówczas
mniej miejsca), a nie wrzucamy do sakw. Po drugie
rzeczy, które mogą się nam przydać w trakcie jazdy np.
ubrania przeciwdeszczowe, sucha koszulka na przebranie
etc., układamy na górze sakwy. Jeżeli uczestnicy spakują
się zgodnie z listą, którą otrzymali, to wszystkie ubrania
powinny się zmieścić w jednej sakwie. 



- każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z
filmem instruktażowym dotyczącym rozkładania
namiotu.

przejdź do filmu
- elementy namiotu rozkłada się w odpowiedniej
kolejności (rozkładamy stelaż, tropik, sypialnia, wbicie
śledzi, bądź stelaż, sypialnia tropik, wbicie śledzi -
zależnie od modelu namiotu).
- tropik namiotu należy naciągnąć w celu zapobiegnięcia
przepuszczania wody.
- tropik nie może dotykać sypialni namiotu, ponieważ
sypialnia będzie mokra (dotyczy to zarówno pogody
deszczowej, jak i bezdeszczowej).
- sakwy podczas snu leżą wyłącznie w przedsionku.
- do namiotu nie wchodzimy w obuwiu.
- w namiocie obowiązuje całkowity zakaz jedzenia.
- wszelkie uszkodzenia namiotu natychmiast zgłoszamy
opiekunowi.
- każdy namiot jest oznaczony i przydzielony do
wyznaczonej grupy osób. Zniszczenie, zgubienie np.
śledzi powoduje, iż odpowiedzialność za namiot ponosi
cała grupa, bądź osoba, która dokonała
uszkodzenia/zgubienia elementu namiotu. To samo
dotyczy każdego innego  powierzonego 
sprzętu.

NAMIOT

https://www.youtube.com/watch?v=casK-_nmNGE


- namioty, jak i resztę naszego ekwipunku przewozimy na  
rowerach (każdego dnia namiot przewozi inna osoba
śpiąca w namiocie, bądź rozkładamy namiot na części i
każdy przewozi jedną cześć namiotu).
- źle zamontowany namiot na rowerze może
spowodować jego uszkodzenie.
- w namiocie może przebywać taka liczba osób, dla jakiej
namiot jest przeznaczony.
- jeżeli nie możesz wbić śledzi, ponieważ podłoże jest
twarde, wbijaj śledzie pod ostrym kątem w stosunku do
podłoża.
- śledzie wbijamy zawsze w przeciwnym kierunku do
namiotu (patrz poniższy rys.).
- namiot ustawiamy w miejscu, gdzie nie będzie stała
woda w przypadku intensywnych opadów (lekka
pochyłość terenu, bądź na wzgórku.

NAMIOT CD.

prawidłowy kierunek
wbicia śledzia

błędny kierunek
wbicia śledzia



- pobudka o wyznaczonej godzinie (przeważnie ok. 8.00).
- toaleta poranna (obowiązkowo myjemy zęby - jeżeli
ktoś będzie mył zęby po śniadaniu pastę i szczoteczkę
zostawia na wierzchu).
- pakowanie ekwipunku do sakw.
- śniadanie (przygotowanie, spożycie).
- ewentualne dokończenie pakowania i przygotowanie
roweru do jazdy (sakwy na rower montujemy dopiero po
wydaniu polecenia przez opiekuna); pierwsze 10m rower
należy przeprowadzić w celu sprawdzenia, czy żaden
element (np. ekspander) nie zaczepia o szprychy, czy
sakwy i reszta ekwipunku jest dobrze przymocowana.
Następnie każdy uczestnik przejeżdża na rowerze ok.
20m w celu sprawdzenia komfortu jazdy.
- po zamocowaniu całego ekwipunku na rower, każdy jest
zobligowany poprosić opiekuna o sprawdzenie, czy bagaż
został poprawnie zamontowany.
- przed wyruszeniem każdy z uczestników jest
zobligowany do poinformowania opiekuna o braku wody
(obowiązkowo należy posiadać min. 1,5 litra wody). Taka
sama zasada obowiązuje podczas postojów przy sklepach.
- podczas podróży mamy zaplanowane minimum 3
przerwy/postoje w celu regeneracji sił.

OBOWIĄZKI DNIA



OBOWIĄZKI DNIA CD.
- przed dotarciem na miejsce noclegowe, zaplanowany
jest krótki postój przy sklepie, w celu zakupienia
produktów na obiadokolacje (może się zdarzyć, iż
podczas rozkładania namiotów, część grupy jedzie po
produkty spożywcze i przygotowuje posiłek. Wówczas
pozostała część rozkłada namioty).
- każdy z uczestników po dotarciu na miejsce ma
obowiązek w pierwszej kolejności rozbić namiot (chyba,
że opiekun wyda inne polecenie).
- przygotowanie obiadokolacji (wspólne, bądź w
wyznaczonych grupach).
- zmywanie naczyń (każdy zmywa swoje naczynia
indywidualnie. Naczynia, w których był przygotowany
posiłek zmywają wyznaczone osoby).
- dalsza część dnia uzależniona jest m.in. od pogody i
miejsca naszego pobytu np. wyjście na plaże, gry etc.
- przed położeniem się spać każdy uczestnik ma
obowiązek wziąć prysznic, umyć zęby oraz przebrać się w
ubrania do spania (zakaz spania w ubraniach, w których
na co dzień jeździ się na rowerze).
- cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00 (nikt nie każe
pójść o 22.00 spać). Można w namiotach, bądź w
wyznaczonych miejscach na terenie pola kempingowego
porozmawiać, pograć w karty etc. 



śniadanie owsianka na wodzie, bądź mleku (do
wyboru) do tego banan (lub inny owoc), rodzynki,
orzechy, maślanka etc.
posiłek w czasie drogi pieczywo z wędliną, serem,
dżemem etc., przygotowane przez uczestników z
produktów, które zakupi opiekun podczas postoju.
obiadokolacja ryż/makaron/kasza z sosem i
mięsem/warzywami (mięso nie zawsze znajdzie się
na obiadokolacji). 

W ciągu dnia mamy zagwarantowane 3 posiłki, które
przygotowujemy całą ekipą, bądź wyznaczoną grupą.
Nasze posiłki wyglądają następująco:

Jeżeli mamy taką możliwość dodatkowo wieczorami
robimy ognisko z kiełbaskami.

Rozumiemy, że przygotowany posiłek może komuś nie
smakować, ale nie można wyrzucać „po cichu” jedzenia.
Jeżeli nie będziemy odpowiednio się odżywiali, na pewno
nie będziemy w stanie pokonać codziennych dystansów.
Może przez pierwsze 2, 3 dni będzie ok, ale później
zabraknie nam sił. Jedzenie to nasze paliwo, jak nie
zatankujemy odpowiedniej ilości, nie będziemy w stanie
dalej jechać.

KUCHNIA, POSIŁKI 



Woda - każdy z uczestników jest przez nas w nią
wyposażany. Przed każdy wyruszeniem w drogę, czy to z
rana, czy po przerwie przy sklepie, musicie posiadać
przynajmniej 1,5 litra wody.  Waszym obowiązkiem jest
informować opiekunów o tym, że kończy się Wam woda.
Pamiętajcie, jeżeli przekażecie nam taką informację w
lesie, na polu etc. wówczas nie jesteśmy w stanie Wam
pomóc. Każdy z Was jest zobligowany do wypicia w ciągu
dnia minimum 3 litry wody.
Zasady przy sklepach. Jeżeli zatrzymamy się przy sklepie
w celu zakupu produktów na posiłek w przerwie  podczas
podróży, to opiekun zakupuje produkty na posiłek
(oczywiście produkty jakie zakupuję opiekun ustalamy
wspólnie wcześniej). Wy również możecie coś dla siebie
zakupić na drogę, ale spożywacie zakupione produkty
dopiero po wspólnym posiłku. Obowiązuje całkowity
zakaz zakupu „śmieciowych produktów” (takie produkty
zostaną natychmiast wyrzucone do kosza). W trakcie
pozostałych przerw podczas podróży, uczestnicy po
zakupieniu produktów mogą je od razu spożyć.
- każdy uczestnik ma obowiązek zmywania naczyń.
Pamiętajcie gąbka nie gryzie, a płyn do naczyń o
pojemności 1 litra musi wystarczyć na cały obóz.
Rozumiemy, że w dobie zmywarek może to być trudne
zadanie. Zalecamy szkolenie u kochanych 
Mam. Ważne - garnki myjemy wewnątrz 
i na zewnątrz.

KUCHNIA, POSIŁKI CD.



HIGIENA OSOBISTA
Każdy z uczestników ma obowiązek:
- umycia rąk przed jedzeniem, bądź po skorzystaniu z
toalety. Wspólnie przygotowujemy jedzenie, wspólnie je
spożywamy - jest to odpowiedzialność nie tylko za siebie,
ale również za całą grupę. Chyba nie chcielibyście, aby
ktoś po skorzystaniu z toalety przygotowywał Wam
posiłek. Jeżeli nie mamy dostępu do bieżącej wody (np. w
trakcie podróży), zawsze jest możliwość odkażenia rąk,
bądź umycia ich wodą z butelki.
Śpimy w namiotach z kolegami, czy koleżankami.
Obowiązkiem każdego po całym dniu jest:
- umycie zębów  (również rano).
- wzięcie prysznica, zmiana bielizny oraz założenie ubrań
do spania. Brudna bielizna ma zostać schowana do
reklamówki foliowej i włożona na dno sakwy. Nie można
brudnej bielizny wrzucić "luźno" do reszty ubrań.
W miejscach publicznych jak toalety, czy prysznice
poruszamy się tylko i wyłącznie w obuwiu. Z prysznica
korzystamy tylko i wyłącznie w klapkach.
W miejscach publicznych (pomieszczeniach zamkniętych)
każdy z uczestników jest zobligowany do noszenia
maseczki (każdy jest zobligowany do posiadania
maseczek medycznych), o ile organizator nie zwolni z
tego obowiązku.



- każdy uczestnik ma obowiązek przed obozem
pokonania dystansu co najmniej 10km z pełnym
ekwipunkiem na rowerze (zalecamy jazdę po różnych
nawierzchniach). Pamiętaj jeżeli tego nie zrobisz, może
się okazać, że podczas obozu jesteś w miejscu, gdzie nie
do końca będziesz czuł się komfortowo, a obóz nie sprawi
Ci przyjemności.
- każdy uczestnik jest zobligowany do posiadania wiedzy
z zakresu przepisów ruchu drogowego i stosowania jej w
czasie jazdy na rowerze. Poproś osobę, która posiada
prawo jazdy, aby podczas Twojej jazdy na rowerze,
jechała za Tobą i obserwowała, czy potrafisz zastosować
się do obowiązujących przepisów. To nie jest żart. Lepiej
zrobić to teraz, niż później jeździć do końca życia na
wózku inwalidzkim (jak szczęście dopisze).
- każdy uczestnik musi posiadać wiedzę i umiejętność
jazdy ze zmianą pracy przerzutek (kto tego nie potrafi
zalecamy szkolenie u kochanych Tatów). 
- obowiązuje zakaz zmiany przerzutek podczas postoju
oraz podczas jazdy po stromy podjazd, gdy z całych sił
naciskamy na pedały (spytać Tatę dlaczego).
- każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z trasą
(szczególnie zwrócić uwagę na długość codziennych
dystansów).

JAZDA NA ROWERZE



Podczas jazdy na rowerze obowiązuje całkowity zakaz
używania telefonów. Taka sama sytuacja obowiązuje
podczas codziennych obowiązków jak stawianie
namiotów, przygotowanie posiłków, sprzątanie
obozowiska etc. W trakcie obozu jest zakaz gry na
telefonach, chyba, że opiekun wyrazi na to pozwolenie.
Jeżeli zobaczymy, że ktoś gra, telefon zostanie
skonfiskowany. My nie możemy pozwolić sobie na
przewóz telefonu naszych uczestników (zbyt duży
ciężar). W przypadku, gdy telefon zostanie skonfiskowany
- jak będziemy mieli taką możliwość zostanie on 
 odesłany (na Wasz koszt), bądź pozostawiony na
najbliższym kempingu (trzeba będzie go odebrać
osobiście).

Prędkość podczas naszych obozów. Jedziemy tempem
rekreacyjnym, nikt się nie ściga. Średnia prędkość jaką
osiągamy 15-17 km/h (przy bardzo dobrej nawierzchni).
Jedziemy wszyscy razem w grupie liczącej około 15 osób.
Żaden uczestnik nie może wyprzedzać przewodnika
grupy.

TELEFONY KOMÓRKOWE

JAZDA NA ROWERZE



źle spakowany ekwipunek (wówczas opróżniamy
sakwy i pakujemy się od nowa), 
zabrane zostało za dużo rzeczy lub rzeczy zbędnych
(wówczas musimy się ich pozbyć),
sakwy posiadają zbyt małą pojemność (minimum 25
litrów jedna).

- każdy z uczestników ma obowiązek posiadania sakw
wodoodpornych o pojemności min. 25 litrów (zalecamy
sakwy marki CROSSO BIG DRY o pojemności 30 litrów
każda).
- każdy z uczestników ma obowiązek posiadania wolnego
miejsca w sakwach w celu przetransportowania np.
garnka, małej butli gazowej, palnika, czy produktów
spożywczych. Brak miejsca w sakwach może oznaczać np. 

- każdy z uczestników odpowiada za swój rower i szkody
jakie wyrządzi. Co to oznacza? Zawsze ustawiaj rower z
dala od samochodów, innych rowerów, namiotów, witryn
sklepów itp. Idąc spać, udając się np. do sklepu
(pozostawiając rower bez opieki) zawsze zabezpiecz
rower przed kradzieżą.
- będziemy nocować każdego dnia (nie dotyczy obozów
na Bornholmie i Meklemburgii) na różnych pod względem
standardów campingach. Nie bądź rozczarowan-y/a, że
wczoraj miejsce było super, a dziś już tak fajnie nie jest. 

INFORMACJE DODATKOWE



INFORMACJE DODATKOWE
- nie zmieniaj roweru na klika dni przed wyjazdem (jeżeli
zakładasz zakup nowego roweru zrób to 2-3 m-c
wcześniej, aby na nim pojeździć i przyzwyczaić swoje
ciało).

Bardzo ważne:
Jeżeli:
- zginie Ci skarpetka,
- nie smakuje Ci obiad,
- pokłócisz się z kolegą/koleżanką,
- jesteś głodn-y/a,
- czegoś potrzebujesz,
- itp.
Informuję co następuję.
Proszę, o ile nie możesz tego rozwiązać samodzielnie,
abyś załatwiał-a takie sprawy z nami, a nie poprzez
rodziców. Uczymy się samodzielności oraz
rozwiązywania pojawiających się problemów. To
fantastyczna umiejętność, która przyniesie w przyszłości
wspaniałe rezultaty. Uwierz mi. Jestem pracodawcą, więc
wiem, o czym mówię.



 Super ekipa. Nie mam na myśli tu osób z kadry, bo ta
jest po prostu najlepsza, ale mówię o uczestnikach.
 U nas panuje luźna atmosfera (nie ma tutaj hierarchii,
ale wszyscy się szanujemy).
 Gwarantujemy, że Twoich opowieści z wakacji będą
wszyscy wysłuchiwać z ciekawością.
 Nabierzesz pewności siebie.
 Poznasz wiele ciekawych i pięknych miejsc.
 Wspólnie nauczymy się, co możemy zrobić dobrego
dla otaczającego nas środowiska.
 Nauczysz się pokonywać problemy, jakie się pojawią
oraz radzić sobie w trudnych sytuacjach.
 Wrócisz o kilka lat dojrzalsz-y/a.
 Nauczysz się, jak dotrzeć do zamierzonego celu.
 Nauczysz się patrzeć na świat z innej perspektywy.

Ok. To było to co miało Cię odstraszyć, abyś z nami nie
pojechał-a? Dlaczego? Bo chcemy zorganizować dla
Ciebie najlepsze wakacje Twojego życia. Ale, aby to było
możliwe musisz wiedzieć, na co się piszesz oraz
odpowiednio się do wyjazdu przygotować.
To co jest fajnego podczas naszych wypraw rowerowych?

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

Do zobaczenia na dwóch kółkach 

TO NIE WSZYSTKO


