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 Organizatorzy

rajdu: Dziatkowiak Mirosława, Dziatkowiak
Bogdan, Dziatkowiak Przemysław, Janicki Lesław, Kotwica
Maria, Kotwica Paweł, Paszkowski Wojciech, Pieczonka
Krzysztof, Skałuba Wojciech, Wróblewski Andrzej sen.,
Wróblewski Andrzej jun. – zespołowi rajdowemu przewodniczy
Gałkowski Henryk. (506 103 413) (ekopolopolski@poczta.neostrada.pl)

 Dodatkowych informacji na temat rajdu udzielają organizatorzy.

„Gotyckim
szlakiem
do Wiązowa”

 Ramowy program imprezy:
 dzień pierwszy (sobota) 30.06.2012:
* od ok. 9.30 – trasa rowerowa Niemodlin – Wiązów,
* ok. 18.00 – przyjazd do bazy,
* ok. 20.00 – ognisko (lub kominek),
 dzień drugi (niedziela) 1.07.2012:
* ok. 11.00 – wyjazd z Wiązowa do Niemodlina,
* ok. 17.00 – zakończenie rajdu na Rynku w Niemodlinie.


Informacje dodatkowe – organizatorzy zastrzegają sobie
moŜliwość wprowadzenia drobnych zmian zarówno w trasie
rajdu jak i w innych postanowieniach zapisanych w niniejszym
regulaminie i informatorze.

śyczymy wszystkim uczestnikom pięknej słonecznej pogody na
trasie rajdu, niezapomnianych wraŜeń i dobrego nastroju.
Z a p r a s z a m y do odbycia z nami tej urokliwej podróŜy
wśród pól i lasów, wśród kołyszących się zbóŜ, śpiewających
skowronków – z dala od miejskiego zgiełku, z przystankami na
obcowanie z zabytkami architektury.

Niemodlin – Góra – Rutki –
Radoszowice – Głębocko
– Osiek Grodkowski – Lipowa –
Przylesie Dolne – Wierzbnik –
Kolnica – Młodoszowice – Bąków
– Kucharzowice – Wiązów
– Stary Wiązów – Kowalów –
Jutrzyna – Gnojna – Gałązczyce –
Sulisław – Wójtowice – śarów –
Stary Grodków – Kopice –
Roszkowice – Piotrowa –
Niemodlin

Definicje słów na stronie 2 podano na podstawie Małego słownika języka polskiego.
Wydanie nowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

© NTR 2012 Fotografia, tekst i opracowanie Henryk Gałkowski.
Skład i druk: Odlewnia śeliwa w Tułowicach Małych, „Ekopol Opolski” sp. z o.o.
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Cele imprezy:
 realizacja
załoŜeń
programowych
Niemodlińskiego
Towarzystwa Regionalnego,
 poznanie1 walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi niemodlińskiej, grodkowskiej i wiązowskiej,
 rozpoznawanie2 i poznawanie3 gotyckich zabytków architektury na trasie,
 zainteresowanie róŜnych środowisk turystyką rowerową.

 Zbiórka uczestników i uruchomienie biura rajdu od godz. 9.00., na
Rynku w Niemodlinie, pod zabytkową latarnią.

 Start z Rynku w Niemodlinie, 30 czerwca 2012 r., około godz. 9.30.
 Baza

noclegowa: Zespół Szkół Publicznych w Wiązowie
ul. 1. Maja 31, 57-120 Wiązów; tel./fax (71) 39 31 367, e-mail:
spwiazow@poczta.onet.pl .

 Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu.
 Uczestnicy

powinni zabrać ze sobą okrycie
przeciwdeszczowe, śpiwory, karimaty, prowiant na
czas trwania imprezy. Większe bagaŜe ze startu
w Niemodlinie do bazy w Wiązowie oraz
(w niedzielę) z bazy w Wiązowie do Niemodlina
przewiezie samochód.

 Świadczenia. W ramach wpisowego kaŜdy uczestnik rajdu
otrzymuje:
 przewodnik po trasie rajdu,
 wsparcie techniczne w przypadku uszkodzenia roweru,
 dyplom uczestnictwa w rajdzie i/lub skromną pamiątkę
rajdową,
 poświadczenie uczestnictwa w rajdzie pieczątką okolicznościową,
 nocleg i dostęp do węzła sanitarnego (toalety, prysznic)
w Zespole Szkół Publicznych w Wiązowie,
 poczęstunek przy ognisku (lub przy kominku).

 Obowiązki uczestnika rajdu:

 przestrzeganie





zasad ruchu drogowego na drogach
publicznych
i
podporządkowywanie
się
poleceniom
wydawanym przez organizatora rajdu,
dobry humor,
zachowanie zgodne z Kartą Turysty,
posiadanie dokumentów i sprawnego roweru (dobrze jest
mieć zapasową dętkę),
przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.

 Uwaga

– na rajd przyjmujemy młodzieŜ szkolną tylko
z opiekunami – zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

 Trasę rajdu poprowadzono po części drogami polnymi, leśnymi,
o trudnej nieraz nawierzchni. Prosimy o staranne przygotowanie
rowerów.

 Trasa:
 Wpisowe – płatne na starcie – 40 zł.



Poznanie to zdobycie, zdobywanie wiedzy; takŜe wiedza przyswojona.
Rozpoznawanie to patrzenie, słuchanie itp. WyróŜnianie spośród innych poprzez
badanie, obserwację określanie, ustalanie czegoś, domyślanie się czegoś; takŜe:
przypomnienie sobie kogoś (lub czegoś) uprzednio znanego.
3 Poznawanie to zdobycie wiedzy o czymś lub o kimś, nauczenie się czegoś.
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dzień pierwszy – sobota: Niemodlin – Góra – Rutki –
Radoszowice – Głębocko – Osiek Grodkowski – Lipowa –
Przylesie Dolne – Wierzbnik – Kolnica – Młodoszowice – Bąków
– Kucharzowice – Wiązów; 48 km,
dzień drugi – niedziela: Wiązów – Stary Wiązów – Kowalów –
Jutrzyna – Gnojna – Gałązczyce – Sulisław – Wójtowice –
śarów – Stary Grodków – Kopice – Roszkowice – Piotrowa –
Niemodlin; 48 km.
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