
 

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 

 

Regulamin rajdu „Rowerowa Niespodzianka”  

31.08.2018-02.09.2018  
Organizatorzy rajdu: 

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

 Komandor rajdu: Grzegorz Pierchała tel. 663 292 391 

 

Cel rajdu: 

 Promocja powiatu raciborskiego i gliwickiego oraz gmin Rudziniec, Toszek 

 Propagowanie czynnego wypoczynku i turystyki kolarskiej oraz odznak PTTK. 

 

Program rajdu; 

 

1 dzień 31.08.2018 r. 

 spotkanie uczestników rajdu - Racibórz pl. Długosza (obok fontanny) godz. 6.45 

 wyjazd na trasę o godz.7.00. Racibórz - kaplica św. Magdaleny - Bojszów - Taciszów – Niewiesze (około 

65 km) 

 planowany przyjazd i obiadokolacja godz. 16.00, nocleg  

 

2 dzień 01.09.2018 r. 

 śniadanie godz. 9.00 

 wyjazd na trasę po ziemi Gliwickiej 

 obiadokolacja, ognisko i nocleg 

 

3 dzień 02.09.2018 

 śniadanie godz. 9.00 

 wyjazd na trasę godz. 9.15 Niewiesze- Pławniowice - Rudziniec Gliwicki - Sierakowice – Kuźnia Rac. – 

Racibórz (około 60 km) 

 planowany przyjazd do Raciborza około godz. 18.00 

 

Zgłoszenia i wpisowe: 

 

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

4153093 do dnia 24.08.2018 lub wpłacić na konto Oddziału PTTK Racibórz nr 33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 

(Raiffeisen Bank) 

Ilość miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje u Komandora Rajdu. 

Wpisowe wynosi 150 zł dla członków PTTK Oddział w Raciborzu, i 170 zł dla pozostałych uczestników. 

W trakcie rajdu zaplanowano możliwość zwiedzania dodatkowych obiektów. 

 

Świadczenia w ramach wpisowego:  

 znaczek rajdowy i pieczątka rajdowa, ubezpieczenie 

 4 posiłki (2x śniadanie i 2x obiadokolacja) oraz ognisko lub grill z kiełbaską 

 zwiedzanie dodatkowych obiektów 

 nocleg z pościelą w OW Zgoda – Niewiesze, ul. Leśna 2 w domkach 4-5 osobowych o standardzie turystycznym 

Węzły sanitarne w oddzielnym pomieszczeniu.  

 

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.  

 Trasa rajdu w zdecydowanej większości prowadzi drogami leśnymi i gruntowymi oraz innymi o znikomym 

ruchu samochodów. 

 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 ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystów i zasad 

zawartych w Karcie Turysty. Zalecamy używanie kasku rowerowego. 

 Uczestnik wyraża zgodę na publikację swego wizerunku w mediach, portalach społecznościowych i stronach 

internetowych.  

 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/

