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Komisja Turystyki Kolarskiej Oddział PTTK w Raciborzu 
zaprasza na  

Rajd rowerowy- wycieczkę wokół Raciborza  w dniu 23.09.2017 
 

PRZEWODNIK CZEKA – RACIBÓRZ i OKOLICE 
 
Komandor rajdu – Stanisław Żółciński tel  506 704 540  
 
Regulamin 
 
Cel imprezy:  
  

1. Poznanie  walorów  turystyczno – przyrodniczych Raciborza. 
2. Aktywne spędzenie czasu. 

Trasa 
 Wyjazd na trasę z Pl. Długosza  w Raciborzu 23.09.2017 o godz. 09.00. 
Powrót około godz. 15.00 trasa ok. 32 km. 
Przejazd trasą :Racibórz – Ostróg Park Zamkowy – rezerwat Łężczok  - Markowice- Obora- Las 
(Arboretum Bramy Morawskiej – Brzezie Widok – Płonia – Śródmieście (Park Kolejowy im Stala, 
Park Łabędzi im. m Roth)- Racibórz Pl. Długosza.   
Miejscowości podkreślone to punkty do odznaki „Turysta Ziemi Raciborskiej” 
 
Uwagi organizacyjne: 
1.Wpisowe na rajd wynosi 4 zł dla członka PTTK i młodzieży, dla pozostałych uczestników 5 zł. 
Zgłoszenia w biurze PTTK lub na starcie . 
2.W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają materiały turystyczne. 
 
Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. 
2. Członkowie PTTK są ubezpieczeni pod warunkiem opłaconych składek za 2017r. 
3. Udział w imprezie odbywa się na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie  do 18 lat mogą 

uczestniczyć w rajdzie pod opieką osób dorosłych. 
4. Zalecamy używać kaski, kamizelek ostrzegawczych, oraz ubioru do zmieniających się warunków 

pogodowych i sprawnego roweru. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu. 
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez uczestników osobom trzecim i 

odwrotnie. 
7. Uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz Karty Turysty. 

 
 
 

ZAPRASZAMY  
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Komisja Turystyki Kolarskiej Oddział PTTK w Raciborzu 
zaprasza na  

Rajd rowerowy- wycieczkę wokół Raciborza  w dniu 23.09.2017 
 

PRZEWODNIK CZEKA – RACIBÓRZ i OKOLICE 
 
Komandor rajdu – Stanisław Żółciński tel  506 704 540  
 
Regulamin 
 
Cel imprezy:  
  

1.Poznajemy walory turystyczno – krajoznawcze Ziemi Raciborskiej. 
2. Aktywne spędzenie czasu. 

 
Program: 
 Wyjazd na trasę z Pl. Długosza  w Raciborzu 23.09..2017 o godz. 09.00. 
Powrót około godz. 15.00 trasa ok. 32 km. 
Przejazd trasą :Racibórz – Ostróg Park Zamkowy – rezerwat Łężczok  - Markowice- Obora- Las 
(Arboretum Bramy Morawskiej – Brzezie Widok – Płonia – Śródmieście (Park Kolejowy im Stala, 
Park Łabędzi im. m Roth)- Racibórz Pl. Długosza.   
Miejscowości podkreślone to punkty do odznaki „Turysta Ziemi Raciborskiej” 
 
Uwagi organizacyjne: 
1.Wpisowe na rajd wynosi 4 zł dla członka PTTK i młodzieży, dla pozostałych uczestników 5 zł. 
Zgłoszenia w biurze PTTK lub na starcie . 
2.W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają materiały turystyczne. 
 
Postanowienia końcowe: 

8. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. 
9. Członkowie PTTK są ubezpieczeni pod warunkiem opłaconych składek za 2017r. 
10. Udział w imprezie odbywa się na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie  do 18 lat mogą 

uczestniczyć w rajdzie pod opieką osób dorosłych. 
11. Zalecamy używać kaski, kamizelek ostrzegawczych, oraz ubioru do zmieniających się warunków 

pogodowych i sprawnego roweru. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu. 
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez uczestników osobom trzecim i 

odwrotnie. 
14. Uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz Karty Turysty. 
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