
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze 

Oddział  w Raciborzu 
  ul. Chopina 16,   47 – 400 Racibórz,   tel./fax. (32) 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 

 

 

Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Raciborzu 
zaprasza na 

Wycieczkę – rajd rowerowy wokół Raciborza 23.05.2015 r. z cyklu 
PRZEWODNIK CZEKA – RACIBÓRZ I OKOLICE 
Impreza dotowana przez Urząd Miasta w Raciborzu. 
Komandor rajdu – Stanisław Żółciński (tel: 506 704 540). 
Regulamin 
Cel imprezy: 

1. Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Raciborza i okolic. 
2. Czynny wypoczynek. 
3. Poznajemy ciekawe ,miejsca wokół Raciborza. 

Program: 
Wyjazd 23.05.2015 r. z Placu Długosza w Raciborzu o godz. 9.00. 
Zgłoszenia i wpisowe na starcie lub w PTTK. 
Przejazd trasą: Racibórz – Markowice – Kobyla – Łańce – Kornowac – 
Pogrzebień – (Lubomia) – Widok – Racibórz Brzezie – Obora – Racibórz. 
Czas przejazdu ok. 5-6 godz., trasa ok. 40 km. 
Miejscowości podkreślone – punkty do odznaki „Turysta Ziemi Raciborskiej”. 
Uwagi organizacyjne: 

1. Wpisowe na rajd wynosi 5 zł, dla członka PTTK 4 zł. 
2. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują znaczek rajdowy. 

Postanowienia końcowe: 
1. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. 
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone szkody 

przez uczestników osobom trzem i odwrotnie w czasie trwania 
wycieczki – rajdu. 

3. Członkowie PTTK są ubezpieczeni pod warunkiem opłaconych składek 
na 2015 r. 

4. Osoby niepełnoletnie do lat18 mogą uczestniczyć w rajdzie pod opieką 
osób dorosłych. 

5. Udział w imprezie odbywa się na własną odpowiedzialność. 
6. Zalecamy podczas jazdy używać kasków ochronnych i kamizelek 

ostrzegawczych oraz sprawnego roweru. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu z przyczyn od 

niego niezależnych. 
8. Uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i 

Katy Turysty. 

 

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