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REGULAMIN 

  

    Rajd rowerowy „Przewodnik czeka – Racibórz i okolice.”        
20 - 21.06.2015 

  
I    Organizator rajdu: 
Oddział PTTK w Raciborzu, Komisja Turystyki Kolarskiej 
  
II  Komandor rajdu: Andrzej Mikieko, Stanisław Żółciński. 
  
IIII  Cele imprezy: 
    1/rozwijanie i krzewienie turystyki kwalifikowanej, kształcenie i doskonalenie  kadry turystycznej, 
propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej, 
    2/ szerzenie kultury turystyki, zapoznanie ze zdrowotnymi walorami turystyki rowerowej, propagowanie 
trzeźwego stylu życia, 
3/ promocja oferty turystycznej Raciborza oraz okolic. 
   
IV  PROGRAM: 
     1 dzień:  

 zbiórka na dziedzińcu zamku w Raciborzu o godz. 10:00, 

  zwiedzanie Raciborza, 

 ok. godz. 12:00 uczestnictwo w otwarciu „Pływadła” w Raciborzu 

 przejazd trasą wzdłuż Odry (ok. 35km.), po drodze zwiedzanie miejsc upamiętniających 
poetę Josepha von Einchendorffa oraz obiad. 

 ok. godz. 17:00 zakwaterowanie na kempingu „Obora” i kolacja. 
 

      2 dzień: 
           -  śniadanie 

-  wyjazd ok. godz. 9.00, przejazd trasą Racibórz, Rezerwat Przyrody Łężczok, Nędza, Rudy. 
(trasa ok. 25 km.), 

-  zwiedzanie Zespołu Klasztorno Pałacowego w Rudach oraz Skansenu Kolejki Wąskotorowej 
w Rudach, oraz ognisko z kiełbaską. 

- zakończenie Rajdu ok. godz. 14:00 
-  dla zainteresowanych możliwość powrotu do Raciborza z przodownikiem lub po 

wcześniejszym uzgodnieniu w inne miejsce. 
  
       
V  Postanowienia końcowe: 

 Uczestnicy rajdu mają obowiązek ubezpieczenia się we własnym zakresie. 

 Członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach aktualnej składki członkowskiej. 
 Wpisowe dla uczestników rajdu wynosi 55 zł., dla członków Oddziału PTTK w Raciborzu wynosi   30 

zł., (bez noclegu). 

  W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: 
1 nocleg,  1 śniadanie, 1 obiad, 1 kolacje, kiełbaskę na ognisko, opiekę przewodnicką i 
potwierdzenie udziału w rajdzie pieczątką rajdową. 
Zapisy u organizatora rajdu ( tel. 668101027), lub w Oddziale PTTK Racibórz do dnia 15.06.2015r. 
Ilość miejsc ograniczona, o wzięciu udziału w rajdzie decyduje kolejność zgłoszenia. 

   Niepełnoletni mogą brać udział tylko pod opieką dorosłych. 

   Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie z przyczyn od niego niezależnych. 
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