Opolski Klub Turystyki
Rowerowej „Rajder”

Przyjmowanie uczestników Zlotu w piątek od godziny 16.00, w sobotę od godziny 7.00. Zakończenie Zlotu w niedzielę do godz. 12.00.

Dla zachęty .....
Jako miejsce Zlotu wybraliśmy, nieprzypadkowo, okolice Szczedrzyka i
Ozimka w Dolinie Małej Panwi - miejscowości atrakcyjne turystycznie,
bogate w walory krajobrazowe, klimatyczne, przyrodnicze i krajoznawcze. Zagwarantowaliśmy przy tym bardzo dobre warunki pobytowe po
umiarkowanych cenach. Proponujemy zwiedzanie m.in. atrakcji na
skalę światową - odkrywki archeologicznej w Krasiejowie, gdzie odkryto najstarsze szczątki dinozaura. Zapraszamy do udziału w Zlocie i
wspólnego spędzenia weekendu przede wszystkim użytkowników rowerów poziomych oraz innych nietypowych konstrukcji. Do zobaczenia.
Organizator

Termin i miejsce zgłoszenia
Zgłoszenia pisemne należy przesłać pocztą lub e-mailem na adres:
Opolski Klub Turystyki Rowerowej „Rajder”
45-052 Opole, ul. Oleska 23/4
info@rajder.opole.pl

Organizator

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.

Opolski Klub Turystyki Rowerowej „Rajder”

Zgłoszenia telefoniczne: 507376456, 601980473, 774541044
Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia br.
W zgłoszeniu należy podać dane personalne i teleadresowe oraz zaznaczyć wybrane świadczenia – zgodnie z załączoną kartą zgłoszenia. Nie
będą przyjmowane zgłoszenia i wpłaty wpisowego po ww. terminie –
poza wyjątkowymi wypadkami, po uzgodnieniu z organizatorem.

Wpisowe
Czesław Szlachcic (507376456) – komandor Zlotu, Sławomir Szota
(501193543) – kierownik trasy, Kazimierz Pierzga (696880305) –
kierownik biura, Grażyna Szwedowska (692334389) – konkursy,
Marek Madej (601980473) – kwatermistrz.
Zlot został dofinansowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego.

REGULAMIN
IV Ogólnopolski Zlot
Rowerów Poziomych
Opole 2011

Publikacje krajoznawcze dostarczył
Urząd Gminy i Miasta Ozimek
oraz Urząd Miasta Opole.

Cel Zlotu
Propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez turystykę kolarską
oraz jej popularyzacja i upowszechnianie, popularyzacja roweru poziomego jako zdrowego i alternatywnego dla konstrukcji tradycyjnych
środka transportu, poznanie piękna krajobrazu i zabytków Opolszczyzny, popularyzacja idei ochrony środowiska naturalnego, podnoszenie
kwalifikacji turystycznych, integracja i umacnianie więzi między turystami, zdobywanie odznak krajoznawczych.

Termin i miejsce Zlotu
9 - 10 - 11 września 2011 roku (piątek - sobota - niedziela)

Szczedrzyk – Opole
9 - 10 - 11 września 2011 r.

Ośrodek wypoczynkowy „Jowisz”
nad Dużym Jeziorem Turawskim,
1 km od Szczedrzyka, 1,4 km od Jeziora Średniego
Adres: 46-045 Turawa, ul. Spacerowa 6
Telefon/fax: 774212360, telefon: 502089163






dzieci i młodzież oraz studenci st. dziennych
50 zł
pozostali turyści
70 zł.
opiekunowie grup dzieci i młodzieży od 5 osób
10 zł
uczestnicy nie korzystający
z noclegów i wyżywienia
15 - 25 zł
Wpisowe należy wpłacić przy zgłoszeniu lub na konto:
OKTR „Rajder” 45-052 Opole, ul. Oleska 23/4, nr:
17 1140 1788 0000 3322 9500 1001
w BRE BANK S.A. O/Opole, z dopiskiem „Zlot Poziomych”

Zgłoszenie jest ważne dopiero z chwilą wpłaty gotówki lub wpływu
pieniędzy na konto! Wyjątkowo, po uprzednim uzgodnieniu, wpisowe
można wpłacić na mecie Zlotu. Ww. wielkości wpisowego są aktualne
przy pełnej obsadzie pokoju. W wypadku niepełnej obsady obowiązuje
dopłata.

Zakwaterowanie i świadczenia
 2 noclegi: budynek murowany, pokoje 2-3-4 osobowe, tapczany z
pościelą, łazienki i ubikacje wspólne dla 8-12 osób, ciepła woda non
stop  znaczek Zlotowy  koszulka Zlotowa  dyplom uczestnictwa  przechowalnia dla rowerów w budynku  pieczątka okolicznościowa  obiad dwudaniowy + dwa śniadania  kiełbasa na grill
i pieczywo (w sobotę)  publikacja krajoznawcza  opieka przewodnicka na trasie i w zwiedzanych obiektach  bezpłatne zwiedzanie
obiektów  pilnowanie rowerów w trakcie zwiedzania  nagrody dla
zwycięzców konkursów  podstawowy serwis rowerowy oraz apteczka i podstawowa pomoc przedmedyczna na trasach pilotowanych
przez organizatora  bezpłatny parking dla samochodów na ogrodzonym terenie  w Ośrodku mini zoo, plac zabaw, wypożyczalnia sprzętu wodnego, kawiarnia, pole namiotowe, boisko, siłownia.

Program Zlotu
Piątek – 9 września
16.00 - 23.00 przyjmowanie uczestników, zakwaterowanie;
20.45 - 21.00 przywitanie, omówienie programu;
21.00 - 22.30 prelekcja krajoznawcza.
Sobota – 10 września
7.45 - 8.30
9.00 - 16.00

16.30 - 17.30
18.30 - 20.00
20.30 - 22.30

śniadanie w Ośrodku
wycieczka rowerowa na trasie przez Opole, Ozimek i
Krasiejów o łącznej długości ok. 65 km, zwiedzanie
m.in. centrum Opola, Ozimka, muzeum i Jurapark w
Krasiejowie i innych ciekawostek;
obiad w Ośrodku;
konkurs sprawnościowy;
ognisko lub grill.

Niedziela – 11 września
7.45 - 8.30
9.00 - 9.30
do 12.00

śniadanie w Ośrodku
zakończenie Zlotu, wręczenie nagród;
wyjazd na trasę do domu.

Obowiązki uczestników Zlotu
• Zgłoszenie w terminie uczestnictwa w Zlocie oraz dokonanie w
terminie wpłaty wpisowego.
• Posiadanie dokumentu tożsamości i karty rowerowej (prawa jazdy).
• Posiadanie sprawnego roweru i zapasowej dętki. Drużyna (grupa)
powinna posiadać apteczkę i reperaturkę.
• 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 Zlotu oraz palenia tytoniu w grupie uczestników.
• Pozostawianie porządku w miejscach noclegowych, pomoc koleżeńska w czasie Zlotu, podporządkowanie się kierownictwu Zlotu i
grup, przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Zalecenia i informacje dla uczestników Zlotu
• Zlot 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. Stowarzyszenie lub inna organizacja może zgłosić maksymalnie dwie drużyny.
• Pierwszeństwo przyjęcia na Zlot mają posiadacze roweru poziomego lub innego nietypowego, którzy przyjadą z nim na Zlot. Będą
przyjmowani też turyści na tradycyjnych rowerach – w miarę wolnych miejsc.
• W razie rezygnacji z udziału w Zlocie wpisowe nie będzie zwracane.
• Wpłatę wpisowego należy dokonać dopiero po pisemnym lub telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia na Zlot.

• Do zgłoszeń e-mail nie trzeba załączać oryginalnej karty zgłoszenia.
Wystarczy wpisać treść z karty z wypełnionymi danymi. Zgłoszenia
grupowe mogą być w formie tabeli.
• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Zlot odbędzie się bez względu na pogodę.
• Uczestnicy, którzy nie korzystają z noclegów i wyżywienia (obiad i
śniadania), biorą udział i otrzymają wszystkie świadczenia poza noclegami i wyżywieniem.
• Trasa będzie prowadzona przez przewodników. Trasa Zlotowa przebiega po terenie płaskim po drogach o dobrej nawierzchni asfaltowej
lub gruntowej utwardzonej i bardzo małym natężeniu ruchu. Tempo
jazdy rekreacyjne.
• Na trasach dodatkowe wyżywienie na własny koszt. Po drodze są
sklepy, bary i restauracje.
• Udział w konkursie Zlotowym jest dobrowolny.
• 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.
• Ostateczna interpretacja regulaminu Zlotu należy do organizatora.

Konkursy

Karta zgłoszenia
IV Ogólnopolski Zlot
Rowerów Poziomych
Opole 2011
Imię i nazwisko
______________________________________________________
Adres zamieszkania
kod, miasto ____________________________________________
ulica _________________________________________________
Telefon _______________________________________________

W czasie trwania Zlotu zostanie rozegrany konkurs sprawnościowy
oraz konkurs na najstarszego i najmłodszego uczestnika (samodzielnie
jadącego na własnym rowerze), a także zostanie uhonorowany zwycięzca konkursu na logo Zlotu.

E-mail ________________________________________________

Dojazd do bazy Zlotu

Nr PESEL _____________________________________________

Baza Zlotu zlokalizowana jest w Ośrodku wypoczynkowym „Jowisz”
nad Dużym Jeziorem Turawskim w tzw. Stanicy wodnej (piętrowy budynek murowany) oraz domki campingowe w Ośrodku. Stanica jest
położona 10 m od brzegu jeziora i będzie oznaczona transparentem
„Meta Zlotu”. Jadąc drogą główną od Szczedrzyka (1 km) skręcamy w
prawo, a od Jeziora Średniego (1,4 km) skręcamy w lewo do lasu, w
miejscu gdzie przy drodze jest tablica reklamowa ośrodków wypoczynkowych „Wodnik”, „Jowisz”, „Peters”, „Korab” i dalej prosto betonową drogą w lesie (250 m) w stronę jeziora. Na końcu drogi po lewej widać budynek tzw. Stanicy wodnej.
Odległości dojazdu rowerem: z Ozimka – 9 km, z Nysy – 75 km, z
Prudnika – 80 km, z Opola – 18 km, z Kędzierzyna-Koźla – 58 km, z
Brzegu – 60 km, z Kluczborka – 39 km;
Dla osób wyjeżdżających w piątek z Opola organizator przewiduje
wspólny wyjazd o godz. 18.00 z Placu Mickiewicza – zbiórka od
17.45. Trasę poprowadzi przewodnik. Pilotowanie innych tras i grup
do uzgodnienia – tel. 507376456.

Na zakończenie .......
Ogniska już dogasa blask, braterski splećmy krąg.
W wieczornej ciszy, w świetle gwiazd, ostatni uścisk rąk.
Kto raz przyjaźni poznał moc, nie będzie trwonił słów.
Przy innym ogniu, w inną noc, do zobaczenia znów.

Klub __________________________________________________

Zamawiam następujące świadczenia*



Wszystkie świadczenia, w tym dwa noclegi
i pełne wyżywienie (wpisowe: 50 lub 70 zł)
lub
Podstawowe świadczenia: tylko koszulka, znaczek,
dyplom, zwiedzanie i grill (wpisowe: 25 zł)



lub
Minimalne świadczenia: tylko znaczek, dyplom
i zwiedzanie (wpisowe: 15 zł)



Jestem opiekunem (na rowerze poziomym) grupy dzieci
lub młodzieży (wpisowe: 10 zł)



Przyjadę na rowerze poziomym



lub tradycyjnym 

Wpłacono wpisowe w wysokości _____________ zł

* zakreślić odpowiedni kwadrat

