
 

 

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 

 

Biuro PTTK czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 -16:00 

 

Program rajdu „Rowerem po Opolszczyźnie" 

21.08 – 23.08.2015 rok 

 
Organizatorzy rajdu: 

 Komisja Turystyki Kolarskiej przy Oddziale PTTK w Raciborzu 

 Komandor rajdu: Marek Walkowicz  tel. 798 607 608 

 Impreza dofinansowana przez Urząd Miasta w Raciborzu 

 

Cel rajdu: 

 rozwijanie i krzewienie turystyki kwalifikowanej, kształcenie i doskonalenie  kadry turystycznej, 

propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej  

 szerzenie kultury turystyki, zapoznanie ze zdrowotnymi walorami turystyki rowerowej 

  propagowanie zdrowego stylu życia 

 

Program rajdu; 

 

1 dzień 21.08.2015 r.(piątek) 

 spotkanie uczestników rajdu- Racibórz Pl. Długosza godz. 8:00 i wyjazd  na trasę 8:15: Racibórz – 

Krowiarki- Gościęcin - Głogówek (zwiedzanie miasta z przewodnikiem) - Kórnica –Dobra (około 65 km) 

 Obiadokolacja i nocleg 

 

2 dzień 22.08.2015 r. ( sobota) 

 śniadanie godz. 8.00 

 wyjazd na trasę:9:00: Dobra – Strzeleczki - Moszna (zwiedzanie zamku z przewodnikiem) - Chrzelice –

Racławiczki – Dobra (około 30 km) 

 obiadokolacja, grill i nocleg 

 

3 dzień 23.08.2014 r. (niedziela) 

 śniadanie godz. 9.00 

 wyjazd na trasę godz. 10:00:Dobra –Brożec - Komorno – Większyce– Kędzierzyn Koźle(około 40 km) 

 godz. 15:00 rejs statkiem po kanale gliwickim ze śluzowaniem (3 godziny) 

 Wyjazd na trasę Kędzierzyn Koźle - Racibórz (40 km). Możliwość powrotu pociągiem o 19:27. 

 

Zgłoszenia i wpisowe: 

Zgłoszenia wraz z wpisowym należy dokonać w siedzibie Oddziału PTTK w Raciborzu ul. Chopina 16, tel./fax 0-32-

4153093 do dnia 07.08.2015 lub wpłacić na konto oddziału PTTK Racibórz nr 61 8475 0006 2001 0000 0895 0001. 

Ilość miejsc: 30. Szczegółowe informacje u Komandora Rajdu. 

Wpisowe wynosi 150 zł dla członków PTTK Racibórz i 170 zł dla pozostałych uczestników. 

 

Świadczenia w ramach wpisowego:  

 znaczek rajdowy, pieczątka, ubezpieczenie, 

 bilety do zamku w Mosznej, przewodnik w Głogówku i Mosznej, 

 4 posiłki (2 x obiadokolacja,2 x śniadanie),  

 grill lub ognisko z prowiantem  

 2 noclegi z pościelą w Dobrej 

 bilet na rejs statkiem po kanale gliwickim 

 

Postanowienia końcowe: 

 Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Wskazany jest kask rowerowy 

 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 

 Opiekunowie i uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego dla pieszych  

i rowerzystów oraz zasad zawartych w Karcie Turysty 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu z przyczyn od niego niezależnych 

 Impreza odbędzie się bez względu na pogodę 

 

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

