
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 

 

Rajd „Wiosna na rowerze- do byczyńskiego grodu” 

22 – 24.04.2016 rok 
Organizatorzy rajdu: 

 

 Oddział PTTK w Raciborzu i Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Raciborzu. 

 Urząd Miasta w Raciborzu- impreza dofinansowana 

 Komandor rajdu: Grzegorz Pierchała tel. 663 292 391 

 

Cel rajdu: 

 Poznanie ciekawych miejsc na trasie przejazdu. 

 Czynny wypoczynek na rowerze, propagowanie zdrowego trybu życia. 

 Pogłębienie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

 

Program rajdu; 

 

22.04.2016 

 Zbiórka Racibórz dworzec PKP godz. 6.30, wyjazd poc. godz. 7.13 do stacji Przywory Op. (przyj. 8.42) 

 Wyjazd na trasę rowerową: Przywory – Tarnów Op. – Turawa – Bierdzany – Bogacice – Unieszów - 

Biskupice Gród (około 85 km) 

 Zapoznanie z grodem, obiadokolacja i nocleg 

23.04.2016 

 Śniadanie  

 Wycieczka rowerowa po okolicy ze zwiedzaniem Byczyny z przewodnikiem.  

 Zajęcia w grodzie, integracyjne zabawy średniowieczne. 

 Pokaz i szkolenie - „Pierwsza Pomoc”.  

 Obiadokolacja, ognisko lub grill i nocleg 

24.04..2016 

 Śniadanie  

 Wyjazd na trasę: Biskupice–Wołczyn-Zagwiździe–Łubniany–Kolanowice–Opole Dw. PKP(ok. 65 km) 

 Przejazd pociągiem na odcinku Opole Główne- Racibórz (odj. godz. 16.18, 18.05 lub 20.34)  

 

Zgłoszenia i wpisowe: 

 

Zgłoszenia wraz z wpłatami do dnia 12.04.2015 w siedzibie Oddziału PTTK w Raciborzu ul. Chopina 16; 

możliwość wpłaty na konto oddziału PTTK Racibórz nr 61 8475 0006 2001 0000 0895 0001. 

Ilość miejsc: 30. Szczegółowe informacje u Komandora Rajdu. 

Wpisowe wynosi 160 zł dla członków PTTK Oddział w Raciborzu, i 180 zł dla pozostałych uczestników 

 

Świadczenia w ramach wpisowego:  

 

 znaczek i pieczątka 

 4 posiłki ( 2 x obiadokolacja i 2 x śniadanie), 2 noclegi z pościelą w grodzie 

 zajęcia w grodzie wg. programu, zwiedzanie Byczyny, ognisko lub grill 

 ubezpieczenie, transport bagażu Racibórz (Przywory Opolskie) - Biskupice – Racibórz (Opole) 

 

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.  

 Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących organizacji wycieczek, 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. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie. 

Organizatorzy 

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

