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Czestochowa - .Jasna Góra, 2 maja 2006 r. (wtorek)

Imprezaz Senl:

Ogólnopolskie Pielgrzymkowe Spotkania Rowerzystów na Jasnej Górze

Termin i meta:

Czestochowa - Jasna Góra, 2 maia 2006 r. (wtorek),
Dojazd: we wlasnym zakresie lub podlaczenie sie do grupy jadacej z Gliwic. patrz "Zlot Cyklistów - Brynica
2006", Brynica 29-30.04.2006 r. - noclegi na trasie!

Noclegi:
W dn. 1-2.05.2006 r.:

Istnieje indywidualnie molliwosc uzyskania noclegów, polecamy:
Uwaga, ekipa z Gliwic nocuje w Halach. mozliwe wieczorne spotkanie grup po przybyciu na nocleg ok. 18:00-
19:00 h - do ustalenia.

Hale noclegowe,
ul. Kordeckiego 2,
42-200 Czestochowa
tel. (0-34) 377-72-24 (czynne od V-X). koszt: 17,00 zl
lub

Szkolne Scbronlsko M'odzietowe przy Internacie TZN
ul. Jasnogórska 84190.
42-200 Czestochowa
tel. (0-34) 324-31-2'
kierownik schroniska: Marek Kulesza, tel. 0-609-19-85-86 (nowy numer kom.!)

koszt: ok. 25,00 zl (?)

Program:
10,00 h -Spotkanie Rowerzystów tul przy glównej bramie, po lewej stronie murów!
10,05 h -Wydawanie swiadczen

10,20 h -Oficjalne Powitanie uczestników
10.30 h -zwiedzanie Jasnej Góry i wspólna modlitwa -rowery pod opieka organizatora!
ok. 12,40 h -Oficjalne Zakonczenie spotkania po zakonczeniu zwiedzania Jasnej Góry
ok. 13,00 h lub wczesniej, przejazd Aleja NMP i objazd oraz zwiedzanie miasta (w strone Dworca PKP -opcja
dlawczesniejwracajacychdodomu!)

Wpisowe:
symboliczne 3.00 zl. (wspierajacy nasza akcje "Rower dla dziecka" moga dobrowolnie wplacic wiecej wg.
uznania, za co z góry serdecznie dziekujemy!

Swiadczenia

Pamiatkowa plakietka Pielgrzymkowa,- przy wiekszej liczbie uczest. ew. naklejki

Zgloszenia:
Prosimy o powiadamianie nas o zamiarze przybycia na Jasna Góre, abysmy mogli zorientowac sie szacunkowo -
ile wykonac naklejek i plakietek -dziekujemy!
Warunki uczestnictwa i uwagi koncowe:
- posiadanie sprawnego roweru, oraz przeslr7.eganie przepisów ruchu drogowego-uczestnicy biora udzial w rajdzie na wlasna odpowiedzialnosc, a dzieci tylko pod opieka doroslych
-uczestnicy rajdu ubezpieczaja sie sami we wlasnym 7..akresie
- organizatorzy nie biora zadnej odpowiedzialnosci za wypadki i szkody poniesione przez uczestników oraz
osoby b7.ecie.
- interpretacja niniejszego regulaminu nalely wylacznie do organizatorów rajdu

Informacje -komandor rajdu -Leslaw Dynak, tel. (0-32) 232-57-39, e-mail: cykloturysta@wp.pl
Nasza strona: www.cykloturysta.pl oraz www.mtsl-cykloturysta.prv.pl


