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 Rowerowy – Ekspedycja śladami historii
03-05.08.2018
Organizatorzy rajdu:
 Oddział PTTK w Raciborzu i Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Raciborzu;
 Komandor rajdu: Łukasz Wawrziczek tel. 537 462 530
Cel rajdu:
 Poznanie ciekawych okolic i samego Oświęcimia, zwiedzanie Auschwitz dla chętnych.
 Czynny wypoczynek na rowerze, propagowanie zdrowego trybu życia.
 Integracja środowisk rowerowych.
Program rajdu;
03.08.2018
 Zbiórka Racibórz pl. Długosza koło fontanny godz. 7.30
 Wyjazd na trasę rowerową: Racibórz – Rybnik – Żory – Suszec - Radostowice – Studzienice –
Jankowice - Brzeszcze - Skidziń (około 93 km), trasa od Żor, przewaga płaskiego terenu.
 Obiad w Brzeźcach – restauracja Zacisze
 Jankowice Pszczyńskie – możliwość postoju przy Żubrowisku
 Przyjazd na miejsce docelowe około godziny 18:00 – 19:00
04.08.2018
 Śniadanie godzina 8:00-9:00
 Wycieczka rowerowa do Auschwitz – Birkenau, trasa Skidziń – Oświęcim (około 10 km)
 Obiad (posiłek) na mieście w restauracji Europa
 trasa powrotna do miejsca zakwaterowania (około 15 km, inna niż trasa dojazdowa)
 spotkanie integracyjne (grill), zabawa do godzin nocnych
 nocleg.
05.08.2018
 Śniadanie godzina 8:00-9:00
 Wyjazd o godz. 09.00 Skidziń – Stara Wieś – Bojszowy – Tychy (Paprocany) – Kobiór – Zgoń –
Woszczyce – Szczejkowice – Rybnik – Racibórz (około 93 km ), płaski teren trasy.
 Woszczyce, postój, przerwa w Królówce, możliwość posiłku
 Przyjazd do Raciborza około godz. 19.00
Zgłoszenia i wpisowe:
Zgłoszenia wraz z wpłatami do dnia 15.07.2018 w siedzibie Oddziału PTTK w Raciborzu
lub możliwość wpłaty na konto oddziału nr 33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 (Raiffeisen Bank)
Wpisowe wynosi 170 zł dla członków PTTK Oddział w Raciborzu, i 195 zł dla pozostałych uczestników.
Ilość miejsc: 30. Szczegółowe informacje u Komandora Rajdu.
Świadczenia w ramach wpisowego:
 znaczek i pieczątka
 5 posiłki ( 2 x obiad, 2 x śniadanie i 1x grill)
 2 noclegi z pościelą w Agroturystyce ul. Ślepa 8; 32-625 Skidziń
 zwiedzanie Muzeum Auschwitz i Birkenau, wstęp wliczony w koszt wpisowego

Postanowienia końcowe:
 Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
 Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za
szkody wynikłe w stosunku do osób trzecich.
 Wskazany jest kask rowerowy.
 Młodzież i dzieci do lat 18 mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych i muszą posiadać
kartę rowerową, wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.
 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.
 Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku w mediach, stronach internetowych i
portalach społecznościowych.
 Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika jedynie w nagłych przypadkach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie.
Organizatorzy

