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 – „Poznajemy Opolszczyznę” Rajza do Januszkowic
23-25.08.2019
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 Kędzierzyna Koźla i nie tylko.
 Czynny wypoczynek na rowerze, propagowanie zdrowego trybu życia.
 Integracja środowisk rowerowych.
Program rajdu;
23.08.2019
 Zbiórka Racibórz pl. Długosza koło fontanny godz. 9:00
 Wyjazd na trasę rowerową: Racibórz, Brzeźnica, Grzegorzowice, Cisek, Koźle, Kędzierzyn-Koźle,
Raszowa, Januszkowice – dystans ok. 65 km
 Obiad w Kędzierzynie – restauracja Kosmos
 Zwiedzanie po drodze kilku obiektów, śluza Koźle, stary Port, syfon rzeczny, skrzyżowanie dwóch
rzek
 Przyjazd na miejsce docelowe około godziny 17:00 – zakwaterowanie w domkach zwanych
Wigwam
 Czas wolny
24.08.2019
 Śniadanie godzina 8:00-9:00
 Wycieczka rowerowa do Kędzierzyna i okolic (dystans około 40 km)
 Obiad w restauracji Kosmos
 Zwiedzanie śluzy Kłodnica z Przewodnikiem, rynek w Koźlu, możliwe Muzeum Ziemi Kozielskiej,
powrót przez Koźle Rogi, Łęg Zdzieszowicki, prom, dalej Januszkowice drogami gruntowymi
 Nocleg, czas wolny możliwy grill wieczorny
25.08.2019
 Śniadanie godzina 8:00-9:00
 Możliwość uczestnictwa w Mszy Świętej w kościele Św. Błażeja g.7:30, odległość około 500 m
 Wyjazd o godz. 10:00 trasa Januszkowice, Kędzierzyn-Koźle, Bierawa, Dziergowice, Turze,
Zawada Książęca, Racibórz, możliwy postój w drodze na obiad (opłata własna)
 Przyjazd do Raciborza około godz. 17, dystans około 55 km
Zgłoszenia i wpisowe:
Zgłoszenia wraz z wpłatami do dnia 15.07.2019 w siedzibie Oddziału PTTK w Raciborzu
lub możliwość wpłaty na konto oddziału nr 33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 (Raiffeisen Bank)
Wpisowe wynosi 180 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 rajdowa
 4 posiłki ( 2 x obiad, 2 x śniadanie )
 2 noclegi z pościelą w Wigwamach
 Zwiedzanie śluzy Kłodnica, opieka przewodnika

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

