
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze 

Oddział w Raciborzu 

ul. Chopina 16, 47 – 400 Racibórz, tel./fax. (032) 415 30 93 

www.raciborz.pttk.pl, e-mail: poczta@raciborz.pttk.pl 

 

X RAJD ROWEROWY 

PRZYJAZNA GRANICA – „ZIEMIA CIESZYŃSKA’’ 

26-28 06 2015 
Organizatorzy rajdu: 
 

 Oddział PTTK w Raciborzu i Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Raciborzu 

 Urząd Miasta w Raciborzu - impreza dofinansowana 

 Komandor rajdu Jarosław Chacko, tel. 664471075 

Cel rajdu: 
 

 Promowanie atrakcji krajoznawczych regionów przygranicznych 

 Propagowanie czynnego wypoczynku, turystyki kolarskiej oraz odznak PTTK  

Program rajdu: 
 
1 dzień 26.06.2015 

 Spotkanie uczestników rajdu spotkanie uczestników rajdu- Racibórz Pl. Długosza 
godz. 7.15 

 Wyjazd na trasę godz. 7.30 Racibórz - Olza- Łaziska - Godów – Gołkowice – Kaczyce 

- Marklowice - Cieszyn .(85 km) 

 Planowany przyjazd do Cieszyna godz. 16.30  

 obiadokolacja , nocleg 

2 dzień 27.06.2015  
 Śniadanie godz. 7.00 

 Wyjazd na start rajdu rowerowego TKK PTTK ONDRASZEK CIESZYN  „ Do źródeł OLZY” 

godz. 7.45 

 TRASA:RAJDU: Start Jablunkov - Pisek, - Bukovec, przekroczenie granicy do Polski, 

przejazd do chaty Kawuloka i przez centrum Istebnej do Istebnej-Zaolzie, droga leśna 

pod Gańczorkę. Dojście pieszo do źródła ok.500m. Przejazd do mety rajdu : 

 Bar „Olza” Istebna Zaolzie (wpisowe 8 zł płatne we własnym zakresie) 

 Powrót do Cieszyna . Łącznie ok. 80 km 

 Trasa prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej  asfaltowej oraz żwirowej,  

w końcowym odcinku gruntowej 

 obiadokolacja, nocleg 

3 dzień 28.06.2015  
 Śniadanie godz. 8.00 

 Wyjazd na trasę godz. 9.00 przez Cieszyn - Chotebuz Karwina – Detmarowice 

- Bohumin- Chałupki.- Racibórz  (75 km) 

 
Zgłoszenia i wpisowe: 
 
Zgłoszenia wraz z wpisowym należy dokonać w siedzibie Oddziału PTTK w Raciborzu do dnia 
15.06.2015  lub wpłacić na konto nr 61 8475 0006 2001 0000 0895 0001.  
Wpisowe wynosi 80 zł dla członków PTTK Oddział w Raciborzu i 110 zł dla pozostałych 
uczestników rajdu.  

http://www.raciborz.pttk.pl/
http://www.raciborz.pttk.pl/


 
Świadczenia w ramach wpisowego: 
 

 Znaczek rajdowy, odcisk pieczęci okolicznościowej 

 Dwa śniadania i dwie obiadokolacje 

 Ubezpieczenie 

 Dwa noclegi z pościelą w schronisku PTSM ul. Błogocka 24 tel. 33 85216 29 

 

Postanowienia końcowe: 
 

 Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. 

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu 

oraz za szkody wynikłe w stosunku do osób trzecich. 

 Młodzież i dzieci do lat 18 mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych i muszą 

posiadać kartę rowerową. 

 Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących organizacji 

wycieczek, przepisów ruchu drogowego zasad zawartych w Karcie Turysty. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu z przyczyn od niego niezależnych. 

 Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie 
 
Organizatorzy 

 


