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3 Rodzinny Spacerowy Rajd Rowerowy po Ziemi Raciborskiej 

Śladami Obrońców Granic 

13.06.2015 
Organizator rajdu: 

Komisja Turystyki Kolarskiej przy Oddziale PTTK w Raciborzu 

Komisja Sportu i Turystyki przy  R.P.SLD w Raciborzu 
Impreza dofinansowana  przez Urząd Miasta w Raciborzu  

Komandor Rajdu : Andrzej Kuśnierz Tel.608 442 739 

Cel rajdu:         

 promocja Ziemi Raciborskiej 

 propagowanie czynnego wypoczynku i turystyki kolarskiej  

 zapoznanie z działalnością i historią Straży Granicznej  

 uczczenie 70 Rocznicy WOP i 24 Rocznicy Straży Granicznej. 
Program rajdu: 

 9.45 zbiórka uczestników na Placu Długosza –k/fontanny, 

10.00 – przejazd pod pomnik Biskupa J. Gawliny i  złożenie kwiatów, 

10.10 – wyjazd do Oddziału Śląsko – Małopolskiego Straży Granicznej,  

10.30 – zwiedzanie izby tradycji, 

11.00 – 11.15 – prelekcja na temat działalności SG, 

11.30 – wspólny przejazd ścieżkami rowerowymi na Zamek Piastowski w Raciborzu, 

13.00 – na mecie rajdu, 

13.00 – 14.00 – grill, konkursy i możliwości zwiedzania zamku, 

14.00 – ogłoszenie wyników konkursów i rozdanie nagród. 

Na metę rajdu można przynieść prace plastyczne format max A4 na temat  „Działania 

przeciwalkoholowe”, każda praca będzie oceniana przez komisję a trzy najlepsze zostaną 

nagrodzone. 

Trasa rajdu ze startu do mety będzie liczyć około 15 km. 

Zapisy i wpisowe: 

Zgłoszenia należy dokonać w siedzibie Oddziału PTTK w Raciborzu ul. Chopina 16 

Tel/fax 32 -415 30 -93 lub u Komandora rajdu do dnia 10.06.2015r. 

Ilość  miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje u Komandora Rajdu. 

Świadczenia w ramach wpisowego:  

 znaczek rajdowy 

 poczęstunek z grila, 

 nagrody dla zwycięzców w konkursach. 

Postanowienia końcowe: 

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność , ubezpieczają się we własnym 

zakresie. 

Młodzie i dzieci do lat 18 mogą brać udział w rajdzie pod opieką dorosłych i posiadać kartę 

rowerową.  

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany  programu przyczyn od niego niezależnych  

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.    

Serdecznie Zapraszamy 
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