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XXIII Rajd Rowerowy - Zakończenie Sezonu Kolarskiego 2022 

dla dzieci , młodzieży i nie tylko… 

08.10.2022 
Organizatorzy rajdu: 

 Oddział PTTK w Raciborzu i Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Raciborzu 

 Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miasta w Raciborzu 

 Komandor rajdu: Jarosław Chacko tel. 664 471 075 

 

Cel rajdu: 

 Poznanie ciekawych miejsc miasta i Ziemi Raciborskiej 

 Wypoczynek na rowerze, propagowanie turystyki i krajoznawstwa oraz zdrowego trybu życia 

 Integracja środowisk rowerowych i turystycznych 

 Popularyzacja spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież na wolnym powietrzu 

 
Program rajdu; 

 

08.10.2021 

 Zbiórka Racibórz pl. Długosza koło fontanny godz. 9.00 

 Wyjazd na trasę rowerową o długości około 30 km po Ziemi Raciborskiej ze zwiedzaniem 

ciekawych obiektów lub trasa dowolna – dojazd na metę rajdu. 

 

Meta rajdu zlokalizowana będzie na terenie CAMPINGU OBORA w Raciborzu ul. Markowicka 1 

czynna od godz. 12.00 do godz. 14.00 
 

Zgłoszenia i wpisowe: 

Zgłoszenia uczestników wraz z wpłatą w siedzibie Oddziału PTTK w Raciborzu do dnia 04.10.2021 
lub  w miarę wolnych miejsc na starcie i mecie rajdu u komandora imprezy. 

Wpisowe wynosi 10 zł dla członków PTTK i młodzieży do 16 oraz 12 zł dla pozostałych uczestników. 

Zgłoszenie uczestnictwa w dniu imprezy nie daje gwarancji pełnych świadczeń rajdowych.  

Ilość miejsc: ograniczona.. Szczegółowe informacje u Komandora Rajdu. 
 

Świadczenia w ramach wpisowego:  

 znaczek i pieczątka rajdowa 

 poczęstunek: kawa, herbata, kiełbasa na ognisko lub  grill 

 możliwość uczestnictwa w konkursach sprawnościowych z nagrodami. 

 korzystanie z dodatkowych atrakcji przygotowanych przez organizatorów 

 

Postanowienia końcowe: 

 Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i wyrażają zgodę na publikację swego 

wizerunku w mediach, portalach społecznościowych i stronach internetowych.  

 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.  

 Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego 

 W czasie imprezy obowiązuje stosowanie się do aktualnych  zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.  

 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 
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