
 

WYCIECZKA ROWEROWA 
DO ” MUZEUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH” 

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 Data i miejsce:
 Wycieczka odbędzie się w dniu 12.05. 2019r. Wyjazd z rynku godz.09.00.
 Muzeum Powstań Śląskich i pomnik w parku piaśnickim przy ul. Bytomskiej w 

Świętochłowicach, Chorzów plac Powstańców Ślaskich - Pomnik Powstańca Śląskiego oraz
Mikołów- Pomnik i wojenny grób zbiorowy dwunastu byłych Powstańców Śląskich
 i działaczy polskich organizacji, przy ul. Na Wzgórzu.                                          

Cel  :
 Uczczenie 100-lecia „Pierwszego Powstania Śląskiego 1919”
 Poznanie ciekawej historii
 Dotarcie bocznymi drogami do interesujących obiektów, miejscowości i ciekawostek 

krajoznawczych
 Aktywny wypoczynek  na świeżym powietrzu
 Zwiedzenie  czterech miejsc  do  Odznaki  Turystyczno-Krajoznawczej  "100-lecie  Powstań

Śląskich” oraz do odznaki turystyczno-krajoznawczej PTTK „Na szlakach niepodległości”
Osoby,  które  uczestniczyły 11.11.2018r  w „IX Wandrusowskim Rajdzie  Niepodległości”
plus  w/w  4  miejsca  będą  miały  zdobytą  jednostopniową  odznakę  „Na  szlakach
niepodległości”.

Trasa:
 Tempo przejazdu turystyczne / umiarkowane/. 
 Trasa około 80-90 km 

Ekwipunek: 
 Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny rower, wyposażony zgodnie z Prawem o Ruchu

Drogowym, ubiór dostosowany do pogody
 Osoby, które mają książeczki Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej "100-lecie Powstań 

Śląskich" proszę o ich zabranie (mam jeszcze kilka nowych egzemplarzy do rozdania)
    
Postanowienia końcowe: 

 Nieletni biorą udział w zlocie pod opieką dorosłego uczestnika /rodzic, opiekun /
 Uczestnicy zobowiązani są do stosowania zasad  bezpieczeństwa, porządku  i przepisów ruchu drogowego, nieletni uczestnicy do 

posiadania karty rowerowej
 Członkowie PTTK są ubezpieczeni grupowo od nieszczęśliwych wypadków w ramach opłaconych składek za 2019 rok.
 Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie
 Organizator nie odpowiada za zachowanie uczestników i szkody wyrządzone wobec osób trzecich
 Organizowany Rajd nie przynosi dochodów dla organizatora, impreza odbywa się na zasadach non profit. 
 Zainteresowani uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ubezpieczają się w instytucji ubezpieczeniowej 

we własnym zakresie. Organizator nie bierze  żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody poniesione przez uczestników oraz osoby 
trzecie. 

                                                                                       Organizator KTK PTTK „Wandrus”
                                                                                                                               Ryszard Skonieczny 601660744


