
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 

 

Jednodniowy rajd rowerowy „Poznajemy Opolszczyznę – Ziemia Głubczycka” 

                                                                 28.08.2021 rok 
Organizatorzy rajdu: 

 

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

• Komandor rajdu: Artur Żurkowski tel. 660 611 857,  Małgorzata Żurkowska tel. 602 632 517 

 

Cel rajdu: 

• Poznanie ciekawych miejsc na trasie przejazdu i nowych atrakcji turystycznych.. 

• Czynny wypoczynek na rowerze, propagowanie zdrowego trybu życia. 

 

 

Program rajdu; 

 

28.08.2021 

• Zbiórka Racibórz pl. Długosza koło fontanny godz. 7.20. Wyjazd o godzinie 7.30  

• Wyjazd na trasę rowerową: Racibórz – Głubczyce około 42km (przebieg trasy po atrakcjach turystycznych) 

• Planowane postoje na posiłki i odpoczynek w miejscach ciekawych miejsc Kornice, Baborów, Głubczyce. 

• Powrót z Głubczyc – Raciborza około 40km (powrót inną trasą rowerową) 

 

Zgłoszenia i wpisowe: 

 

Zgłoszenia wraz  do dnia 25.08.2021 w siedzibie Oddziału PTTK w Raciborzu ul. Chopina 16; możliwość 

wpłaty na konto oddziału PTTK Racibórz nr 57 1750 0012 0000 0000 3444 9112 lub do organizatora przy 

starcie. 
Ilość miejsc: dowolna. Szczegółowe informacje u Komandora Rajdu. 

Wpisowe wynosi 5zł dla uczestników rajdu. 

 

 

Świadczenia w ramach wpisowego:  

• ubezpieczenie. 

 

Informacje organizacyjne 

• Możliwość skorzystania z basenu w Głubczycach we własnym zakresie finansowym ( w zależności od 

pogody). 

• Żywność we własnym zakresie – organizator przewiduje postój na posiłek.   

 

 

Postanowienia końcowe: 

 

• Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do przestrzegania aktualnych 

obostrzeń epidemicznych. 

• 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. Wskazany jest kask rowerowy. 

• 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. 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie. 

Organizatorzy 

http://www.raciborz.pttk.pl/
http://www.raciborz.pttk.pl/

