Opolski Klub Turystyki
Rowerowej „Rajder”
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Solec
Klub Turystyki Rowerowej przy O/PTTK Prudnik

Konie zielone przebiegły galopem, a spod ich kopyt wytrysnęły kwiaty.
Żaby w sadzawce rozpaliły ogień, na niebie księżyc pozapalał gwiazdy.
Nad brzegiem stawu wsłuchany w krzyk czajek,
owiany mocną wonią tataraku.
Patrzyłeś w gwiazdy na samym dnie stawu,
mówiłeś do mnie, że nadchodzi lato.
Lato pachnące miętą, lato koloru malin.
Lato zielonych lasów, lato kukułek i czajek.
Ten fragment piosenki dedykujemy wszystkim, którzy wybiorą się na nasz
Rajd, aby razem poczuć lato i nacieszyć się czasem wakacji. Atrakcją
Rajdu będzie zwiedzanie Brzegu, Łosiowa i innych miejscowości na trasie. Miejscem Rajdu wybraliśmy Brzeg na terenie atrakcyjnym turystycznie, będącą celem wielu wycieczek pieszych i rowerowych. Zagwarantowaliśmy przy tym dobre warunki noclegowe po umiarkowanych cenach i
ciekawy program. Zachęcamy wiec serdecznie do udziału w Rajdzie i
wspólnego spędzenia weekendu. Do zobaczenia w Brzegu.

Organizator

Termin i miejsce zgłoszenia
Zgłoszenia pisemne należy przesłać pocztą lub e-mail na adres:
Opolski Klub Turystyki Rowerowej „Rajder”
45-052 Opole, ul. Oleska 23/4
info@rajder.opole.pl
lub przekazać osobiście do organizatora na zebraniach klubowych w
każdy czwartek w godz. 18.00 – 19.00 w Młodzieżowym Domu
Kultury w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 1.
Zgłoszenia telefoniczne: 774541044, 601980473.
Termin zgłoszeń upływa 21 lipca br.
W zgłoszeniu należy podać dane personalne (imię i nazwisko, nr
PESEL) i teleadresowe, nazwę klubu, zgłosić rezerwację noclegu,
sposób opłaty kosztów Rajdu oraz zamówić (do 16 lipca) odznakę
„Rowerowy Szlak Joannitów” w stopniu brązowym/srebrnym
/złotym (wymagany jest udział w poprzednich rajdach lub własne
karty przejazdu) oraz odznakę „Rycerz Rowerowych Bezdroży”
Zgłoszenia po ww. terminach nie gwarantują pełnych świadczeń.

Współorganizatorzy
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Solec
Klub Turystyki Rowerowej
przy O/PTTK Prudnik
Józef Müller (781957304) – komandor Rajdu, Andrzej Białopotocki
(608275880) – kierownik biura, Marek Madej (601980473) – kwatermistrz i przewodnik trasy.

REGULAMIN
IV Wakacyjny
Rajd Rowerowy
„Szlakiem Joannitów”

Materiały promocyjne dostarczył Urząd Miejski w Brzegu. Zespół
Szkół w Brzegu udostępnił noclegi po preferencyjnych cenach.








dzieci i młodzież oraz osoby bez dochodu
pozostali turyści
opiekunowie grup dzieci i młodzieży od 5 osób
uczestnicy Rajdu nie korzystający z noclegów
odznaka Rajdowa (brązowa ▪ srebrna ▪ złota)
odznaka Rycerz Rowerowych Bezdroży

Propagowanie aktywnego wypoczynek poprzez turystykę kolarską oraz
jej popularyzacja i upowszechnianie, poznanie piękna krajobrazu i zabytków Powiatu Brzeskiego, integracja i umacnianie więzi między turystami, popularyzacja odznak „Rajd Rowerowy Szlakiem Joannitów” i
„Rycerz Rowerowych Bezdroży” oraz zdobywanie innych odznak.

Termin i miejsce Rajdu
27 - 28 - 29 lipca 2012 roku (piątek - sobota - niedziela)

Przyjmowanie uczestników Rajdu w piątek od godziny 17.00, w sobotę od godziny 7.00. Zakończenie Rajdu w niedzielę do godz. 11.00.

45 zł
60 zł
5 zł
5 zł
10 zł
10 zł

Ww. kwoty należy wpłacić przy zgłoszeniu osobistym lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mail można wpłacić na mecie
Rajdu.

Zakwaterowanie i świadczenia

Cel Rajdu

Internat Medycznego Studium Zawodowego
Adres: 49-300 Brzeg, ul. Ofiar Katynia 25
Telefon/fax: 77 416 23 83

Brzeg – Łosiów
27 - 28 - 29 lipca 2012 r.

Koszt uczestnictwa

 2 noclegi, pokoje 2 osobowe, tapczany bez pościeli, łazienki i ubikacje wspólne, ciepła woda, świetlica, czajnik elektryczny, lodówka  regulamin i karta potwierdzeń „Rajdu Rowerowego Szlakiem Joannitów”
 dyplom uczestnictwa  publikacje krajoznawcze  przechowalnia
dla rowerów w budynku  pieczątka okolicznościowa  opieka przewodnicka na trasie i w zwiedzanych obiektach  bezpłatne zwiedzanie
obiektów na trasie  nagrody dla zwycięzców konkursów  pilnowanie rowerów w trakcie zwiedzania  podstawowy serwis rowerowy
oraz apteczka i podstawowa pomoc przedmedyczna na trasach pilotowanych przez organizatora  weryfikacja odznak rajdowych  parking dla samochodów na terenie internatu  grill.

Program Rajdu
Piątek – 27 lipca
17.00 - 23.00
21.00 - 21.30

przyjmowanie uczestników, zakwaterowanie;
otwarcie Rajdu, omówienie programu, sprawy organizacyjne, prelekcja krajoznawcza.

Sobota – 28 lipca
9.00 - 18.00

19.00 - 20.00
20.30 - 22.30

wycieczka rowerowa na trasie „Rajdu Szlakiem Joannitów” długości ok. 60 km, zwiedzanie kościołów, pałaców, muzeum i innych ciekawostek;
konkurs krajoznawczy;
spotkanie integracyjne przy grillu.

Niedziela – 29 lipca
9.30 - 10.00
do 11.00

zakończenie Rajdu, wręczenie nagród i odznak;
wyjazd do domu lub na trasę niedzielną Rajdu ok. 20
km, zwiedzanie Brzegu i Małujowic.

Obowiązki uczestników Rajdu
● Terminowe zgłoszenie pisemne lub telefoniczne uczestnictwa w
Rajdzie oraz dokonanie wpłaty wpisowego
● Posiadanie dokumentu tożsamości
● Posiadanie sprawnego roweru i zapasowej dętki. Drużyna (grupa)
powinna posiadać apteczkę i reperaturkę
● Posiadanie własnego śpiwora lub pościeli
● Posiadanie karimaty lub materaca – przy zgłoszeniu powyżej 40 osób,
decyduje kolejność zgłoszeń
● Przestrzeganie Karty Turysty, Kodeksu Drogowego, przepisów o
ochronie przyrody, zabytków, p-poż. i ciszy nocnej w godz. 23.007.00, zakazu spożywania napojów alkoholowych w czasie dojazdu,
powrotu i trwania Rajdu oraz palenia tytoniu w grupie uczestników
● Pozostawianie porządku w miejscach noclegowych, pomoc koleżeńska w czasie Rajdu, podporządkowanie się kierownictwu Rajdu i grup,
przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Zalecenia i informacje dla uczestników Rajdu
● Rajd ma charakter otwarty - mogą w nim brać udział wszyscy turyści
indywidualnie lub drużynowo, dzieci i młodzież do lat 18 - tylko pod
opieką i odpowiedzialnością osób dorosłych
● Drużyna może liczyć maksymalnie 15 osób. Jedna osoba w jej składzie jest kierownikiem drużyny
● W razie rezygnacji z udziału w Rajdzie wpłaty nie będą zwracane
● Organizator nie ubezpiecza uczestników Rajdu
● W wypadku braku miejsc noclegowych na tapczanach uczestnicy nocują na własnych materacach (karimatach). Decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zostaną o tym powiadomieni przy zgłoszeniu lub email. Koszty noclegu będą wtedy obniżone
● Uczestnicy, którzy nie skorzystają z noclegów, biorą udział w Rajdzie
i otrzymają wszystkie świadczenia poza noclegami
● Rajd odbędzie się bez względu na pogodę
● Trasy będą prowadzone przez przewodników. Trasy Rajdowe przebiegają po terenie płaskim po drogach o nawierzchni asfaltowej i małym
natężeniu ruchu. Tempo jazdy rekreacyjne
● Na trasach wyżywienie na własny koszt. W Brzegu niedaleko internatu
są bary i sklepy. Na trasie sobotniej wycieczki możliwość zjedzenia
obiadu po drodze w Łosiowie, Lewinie Brzeskim lub Grodkowie
● Udział w konkursach rajdowych jest dobrowolny
● Zakup odznak rajdowych jest dobrowolny. Odznakę „Rycerz Rowerowych Bezdroży” mogą zakupić osoby posiadające już odznakę
„Rowerowy Szlak Joannitów”

● Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za
szkody powstałe z ich winy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie
• Dane uzyskane w karcie zgłoszenia zostaną wykorzystane przez organizatora wyłącznie do celów meldunkowych i ewidencyjnych. Zgłaszający udział w Rajdzie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, ze zm.)
● Ostateczna interpretacja regulaminu Rajdu należy do organizatora.
Odległości dojazdu rowerem do Brzegu: z Ozimka – 66 km, z Nysy –
55 km, z Prudnika – 80 km, z Opola – 42 km, z Kędzierzyna-Koźla – 95
km, z Wrocławia – 50 km, z Kluczborka – 65 km.
Można też dojechać koleją. Z dworca kolejowego w Brzegu do internatu
jest ok. 1 km.

Karta zgłoszenia
IV Wakacyjny
Rajd Rowerowy
„Szlakiem Joannitów”
Imię i nazwisko
______________________________________________________

Konkursy
W czasie trwania Rajdu zostanie rozegrany konkurs krajoznawczy, konkurs na najliczniejszą drużynę oraz na najmłodszego uczestnika.

Rajdowa trasa rowerowa
Brzeg ul. Ofiar Katania – ul. Kruszyńska – Kruszyna – Zwanowice –
Strzelniki – Łosiów – Jasiona – Nw. Wieś Mała – Kantorowice – Lewin
Brzeski – Magnuszowice – Gracze – Głębocko – Żelazna (Grodków –
Tarnów Grodkowski) Osiek Grodkowski – Lipowa – Przylesie Dolne –
Jankowie Wielkie – Obórki – Krzyżowice – Żłobizna – Brzeg.

Obiekty krajoznawcze na trasie Rajdu i jej sąsiedztwie
Małujowice (kościół), Brzeg (zamek, kościoły, Gimnazjum Piastowskie,
Brama Odrzańska, domy, ratusz), Skorogoszcz (kościół, wieża ciśnień,
stadnina koni) – Lewin Brzeski (kościół, pałac, ratusz, izba historyczna)
– Kantorowice (zameczek myśliwski, spichlerz) – Ptakowice (wiatrak,
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy) – Michałów (pałac, kościół) – Lipowa (kościół) – Osiek Grodkowski (kościół, pałacyk, park) – Żelazna
(kościół) – Głębocko (skansen) – Rogi (pałac) – Kopice (pałac, dwór,
kościół, folwark) – Kruszyna (kościół) – Zwanowice (dwór, kościół) –
Strzelniki (kościół) – Łosiów (kościół, pałac, wiatrak holender) – Magnuszowice (miejsce obozu) – Gracze (kościół) – Grodków (kościół,
ratusz, mury i baszty, dom) – Tarnów Grodkowski (kościół) – Przylesie Dolne (kościół) – Jankowie Wielkie (dwór, kościół) – Obórki
(dwór, kościół) – Krzyżowice (dwór, kościół) – Jędrzejów (pałac, kościół) – Buszyce (kościół).

Adres zamieszkania
kod, miasto ____________________________________________
ulica _________________________________________________
Telefon _______________________________________________
E-mail ________________________________________________
Klub __________________________________________________
Nr PESEL _____________________________________________

Zamawiam następujące świadczenia*



Wszystkie świadczenia, w tym dwa noclegi
(koszt: 45 lub 60 zł)
lub
Minimalne świadczenia, bez noclegów
(wpisowe: 5 zł)



Jestem opiekunem grupy dzieci lub młodzieży
(wpisowe: 5 zł)



Odznaka Rajdu Joannitów

brązowa

(koszt: 10 zł)

srebrna
złota



Odznaka Rycerz Rowerowych Bezdroży (koszt: 10 zł)

Razem opłaty rajdowe







_________ zł

* zakreślić odpowiedni kwadrat
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, ze zm.)

