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

XV RAJD ROWEROWY
PRZYJAZNA GRANICA – „ZIEMIA CIESZYŃSKA’’
21-23 08 2020
Organizatorzy rajdu:
 Oddział PTTK w Raciborzu i Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Raciborzu
 Urząd Miasta w Raciborzu - impreza dofinansowana
 Komandor rajdu Jarosław Chacko, tel. 664471075
Cel rajdu:
 Promowanie atrakcji krajoznawczych regionów przygranicznych
 Propagowanie czynnego wypoczynku, turystyki kolarskiej oraz odznak PTTK
Program rajdu:

1 dzień 21.08.2020
 Spotkanie uczestników rajdu spotkanie uczestników rajdu- Racibórz Pl. Długosza
godz. 7.15
 Wyjazd na trasę godz. 7.30 Racibórz – Wielikąt - Olza- Łaziska - Godów – Gołkowice –
Kaczyce - Marklowice - Cieszyn .(85 km) z wykorzystaniem Żelaznego Szlaku
Rowerowego.
 Planowany przyjazd do Cieszyna godz. 16.30
 obiadokolacja , nocleg

2 dzień 22.08.2020

 Śniadanie godz. 7.00
 Wycieczka rowerowa po Ziemi Cieszyńskiej.
 obiadokolacja, nocleg

3 dzień 23.08.2020
 Śniadanie godz. 8.00
 Wyjazd na trasę godz. 9.00 przez Cieszyn – Zebrzydowice - Karwina – Detmarowice
- Bohumin- Chałupki.- Racibórz (80 km) z wykorzystaniem Żelaznego Szlaku
Rowerowego i trasy rowerowej Chotebuz – Racibórz
 Planowany przyjazd do Raciborza około godz. 18.00

Zgłoszenia i wpisowe:
Zgłoszenia wraz z wpisowym należy dokonać w siedzibie Oddziału PTTK w Raciborzu do dnia
11.08.2020 lub wpłacić na konto nr 33 1750 0012 0000 0000 3444 8477.
Wpisowe wynosi 160 zł dla członków PTTK Oddział w Raciborzu i 190 zł dla pozostałych
uczestników rajdu.

Świadczenia w ramach wpisowego:
 Znaczek rajdowy, odcisk pieczęci okolicznościowej
 Dwa śniadania i dwie obiadokolacje
 Ubezpieczenie
 Dwa noclegi w Hotelu „ Gambit” ul. Nestora Bucewicza 18 w Cieszynie

Postanowienia końcowe:









Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Rajd odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno – epidemiologicznymi
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 i kask.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących organizacji
wycieczek, przepisów ruchu drogowego zasad zawartych w Karcie Turysty.
Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku w mediach, stronach
internetowych i portalach społecznościowych.
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

