W tym roku po raz kolejny Klub „Rajder” wybiera się daleko od Opola, poza
granice naszego kraju. Wyjeżdżamy w jeden z piękniejszych rejonów Czech na
okres 14 dni. Organizujemy rajd dla członków Klubu, sympatyków i wszystkich
osób chętnie jeżdżących rowerem. Z domu wyjeżdżamy 5 sierpnia i spotykamy
się w Bohuminie lub w Pradze. Trasę zaczynamy 6 sierpnia w Pradze. Wracamy
do domu z Bratysławy 19 sierpnia.
ORGANIZATOR:
Opolski Klub Turystyki Rowerowej „Rajder”. 45-052 Opole, ul. Oleska 23/4.
Tel. 774541044,
info@rajder.opole.pl www.rajder.opole.pl
CEL RAJDU:
Propagowanie aktywnego wypoczynku, atrakcyjne spędzenie urlopu, ukazanie
walorów krajoznawczych na trasie rajdu, popularyzacja i upowszechnianie roweru jako zdrowego i ekologicznego środka transportu.
TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
Rajd odbędzie się w dniach 6 – 19 sierpnia 2012 roku na trasie Praga – Wiedeń - Bratysława. Rozpoczęcie rajdu w Pradze, a zakończenie w Bratysławie.
Cała trasa rajdu planowana jest na około 550 - 700 km - w zależności od preferencji uczestników.
KIEROWNICTWO RAJDU I ZGŁOSZENIA:
Henryk Kuczera – komandor i przewodnik trasy. Zgłoszenia
do dnia 30 czerwca 2012 roku - telefonicznie 774742096
lub e-mailem sewer48@o2.pl
Zgłoszenie po 30 czerwca tylko pod warunkiem, że uczestnik sam sobie zapewni nocleg w pierwszych dwóch dniach. Wyjazd jest planowany w okresie
wakacyjnym i niezbędna jest wcześniejsza rezerwacja noclegów.
UCZESTNICTWO:
Rajd ma charakter otwarty - mogą w nim brać udział wszyscy turyści. Dzieci i
młodzież do lat 18 - tylko pod opieką i odpowiedzialnością osób dorosłych.
Organizator nie pobiera wpisowego ani innych opłat. Uczestnicy pokrywają
wszystkie wydatki z własnych środków. Szacunkowy minimalny koszt wyżywienia i noclegów wynosi średnio ok. 25 € dziennie plus dojazdy koleją ok. 50
€ i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 50 €. Szacunkowy minimalny
koszt całego rajdu wynosi ok. 450 €. Jeśli uda się nocować często w namiocie
to koszt rajdu obniży się.

PROGRAM RAJDU:
Wyjazd z Opola pociągiem o godzinie 11.05 do Bohumina (przy granicy czeskiej).
Następnie pociągiem o 14.04 przez Pŕerov do Pragi (przyjazd 17.50). Wyjazdy z
innych miejscowości wg własnych planów uczestników (do uzgodnienia).
Data
Trasa
5
Opole - Praga
6
Praga (zwiedzanie miasta)
7
Praga – Żivohost
8
Żivohost – Votyrov
9
Votyrov – Pisek
10
Pisek - Hlubok n.Vlt.
11 Hlubok n.Vlt. - Ćeske Budejovice (zwiedzanie miasta)
12
Ćeske Budejovice - Nove Hrady
13
Nove Hrady – Zwetll
14
Zwetll – Krems (zwiedzanie miasta)
15
Krems – Klosterneuburg
16
Klosterneuburg – Wiedeń (zwiedzanie miasta)
17
Wiedeń (zwiedzanie miasta)
18
Wiedeń – Bratysława (zwiedzanie miasta)
19
Bratysława – Opole
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Trasy są niedługie, tak, aby jak najwięcej czasu poświęcić na zwiedzanie. Każdy
uczestnik otrzyma szczegółowo rozpisaną trasę – miejscowości, atrakcje turystyczne i odległości. Będziemy się starać nocować w hotelach, pensjonatach, lub w bungalowach na campingach, ale może się zdarzyć, że nie znajdziemy miejsca, ponieważ nie robimy rezerwacji – oprócz dwóch pierwszych noclegów, wtedy rozbijamy
namiot na campingu.
Wyjazd z Bratysławy pociągiem o godzinie 11.57 przez Żilinę do Bohumina (przyjazd o 16.27) lub do Ostrawy (przyjazd o 12.57). Przyjazd do Opola o 21.13. Wyjazdy do innych miejscowości wg własnych planów uczestników (do uzgodnienia).
OBOWIĄZKI I ZALECENIA DLA UCZESTNIKÓW RAJDU:
Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. Powinni posiadać namiot,
śpiwór i materac (karimatę) oraz dokument tożsamości i sprawny rower oraz odpowiedni ubiór i wyposażenie. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania karty
turysty i kodeksu drogowego, przepisów o ochronie przyrody, zabytków, p-poż. i
ciszy nocnej w godz. 23.00-7.00. pozostawiania porządku w miejscach noclegowych i pomocy koleżeńskiej w czasie rajdu. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Trasy rajdowe przebiegają po terenie płaskim i nieznacznie pagórkowatym,
po drogach o nawierzchni asfaltowej. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność
prawną i materialną za szkody powstałe z ich winy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
Wszystkie pozostałe informacje i uzgodnienia telefonicznie lub e-mailem.

WAKACJE Z RAJDEREM
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Praga – Wiedeń – Bratysława
6 - 19 sierpnia 2012

