
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze 
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XVII RAJD ROWEROWY -PRZYJAZNA GRANICA 

01-03.07.2022 

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 01..07.2022 

• Spotkanie uczestników rajdu - Racibórz Pl. Długosza godz. 8.00 

• Wyjazd na trasę godz. 8.15 Racibórz – Krzanowice – Opawa – Krnov – Pietrowice Głub. Camp. (75 km). 

• Planowany przyjazd godz. 16.30  

• obiadokolacja , nocleg 

2 dzień 02.07.2022 

• Śniadanie godz. 8.00 

• Wyjazd na trasę Albrechtice i okolice (35 km). 

• Trasa prowadzi drogami o nawierzchni utwardzonej  asfaltowej oraz żwirowej,  

• obiadokolacja, nocleg 

3 dzień 03.07.2022  

• Śniadanie godz. 8.00 

• Wyjazd na trasę godz. 9.00 przez Głubczyce – Baborów – Szczyty – Racibórz (70 km). 

• Baborów udział pikniku militarnym. 

Zgłoszenia i wpisowe: 

 

Zgłoszenia wraz z wpisowym należy dokonać w siedzibie Oddziału PTTK w Raciborzu do dnia 21.06.2022  lub wpłacić 

na konto nr 33 1750 0012 0000 0000 3444 8477.  

Wpisowe wynosi 200 zł dla członków PTTK Oddział w Raciborzu i 230 zł dla pozostałych uczestników rajdu.  

 

Świadczenia w ramach wpisowego: 

 

• Znaczek rajdowy, odcisk pieczęci okolicznościowej 

• Dwa śniadania i dwie obiadokolacje 

• Ubezpieczenie 

• Dwa noclegi z pościelą. 

Postanowienia końcowe: 

 

• Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, muszą posiadać dokumenty uprawniające do 

przekroczenia granicy państwa oraz przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 

• 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/

