
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 - Nad jezioro Turawskie”  

06-08.08.2021 rok. 
 

Organizatorzy rajdu: 

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

• Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miasta w Raciborzu  

• Komandor rajdu: Grzegorz Pierchała tel. 663 292 391 

 

Cel rajdu: 

 

• Przejazd w tempie turystycznym do miejsca docelowego drogami rowerowymi, leśnymi i innymi w 

większości o niskim natężeniu ruchu.  

• Czynny wypoczynek na rowerze, integracja uczestników oraz propagowanie zdrowego trybu życia. 

 

Program rajdu; 

 

06.08.2021 

• Zbiórka Racibórz pl. Długosza koło fontanny godz. 7.30  

• Wyjazd na trasę rowerową: Racibórz - Bierawa – Kędzierzyn K. – Leśnica – Suchy Bór (około 90 km). 

Istnieje możliwość znacznego skrócenia trasy przez dojazd pociągiem.  

• Obiadokolacja i nocleg 

 

07.08.2021 

• Śniadanie  

• Wycieczka rowerowa nad jezioro Turawskie. 

• Obiadokolacja i nocleg 

 

08.08..2021 

• Śniadanie godz. 9.00 

• Wyjazd o godz. 9.30 na trasę Suchy Bór –.Racibórz (około 85 km ) 

 

Zgłoszenia i wpisowe: 

Zgłoszenia wraz z wpłatą do dnia 23.07.2021 w siedzibie Oddziału PTTK w Raciborzu ul. Chopina 16, lub na konto 

Oddziału PTTK Racibórz nr 33 1750 0012 0000 0000 3444 8477. 

Ilość miejsc ograniczona: 30. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje u Komandora rajdu. 

Wpisowe wynosi 160 zł dla członków PTTK Oddział w Raciborzu i 190 zł dla pozostałych uczestników 

 

Świadczenia w ramach wpisowego:  

• Znaczek, pieczątka rajdowa, ubezpieczenie 

• 4 posiłki ( 2 x obiadokolacja i 2 x śniadanie),  

• 2 noclegi z pościelą w domkach 6 osobowych w OW Suchy Bór ul. Pawlety 26 

• Możliwość korzystania z basenu zewnętrznego na terenie Ośrodka w miarę jego dostępności.  

 

Postanowienia końcowe: 

• Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do zachowania obostrzeń 

epidemicznych.  

• Młodzież i dzieci do lat 18 mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych i muszą posiadać kartę 

rowerową oraz kask. 

• Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku na 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 

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

