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XIV RAJD ROWEROWY
„ZAKOŃCZENIE LATA”
16 - 18 września 2016 roku
WAPNO

1.Organizator
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile
przy współpracy z Zespołem Szkół w Wapnie, Muzeum Regionalnym w Wągrowcu,
Gołanieckim Ośrodkiem Kultury w Gołańczy
2.Termin

16 - 18 września 2016 roku (piątek - niedziela)

3.Uczestnicy drużyny i turyści indywidualni, którzy zgłoszą swój udział w rajdzie
do Oddziału PTTK w Pile do dnia 13 września 2016 roku (wtorek)

–

prosimy dotrzymać terminu!!!

4.Cele rajdu
- uczczenie Roku PTTK - „Turystyka łączy pokolenia”
- czynne włączenie się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
„GDZIE DUCH SPOTYKA SIĘ Z PRZESTRZENIĄ”
- popularyzacja turystyki kolarskiej
- kształtowanie nawyków aktywnego, turystycznego wypoczynku
- możliwość zdobywania herbów miast w ramach akcji „Z Bractwem na herbowym
szlaku”
 poznanie nowych znajomych i umacnianie starych znajomości
 poznawanie piękna, historii i dnia dzisiejszego Pałuk,
5.Zasady uczestnictwa w rajdzie
- zgłoszenie chęci udziału i wpłacenie wpisowego w wysokości
- 28,oo zł - dorośli
- 26,oo zł - młodzież szkolna, członkowie PTTK
wyłącznie w siedzibie oddziału - do dnia 13 września 2016 roku (wtorek)
(wpłaty można ewentualnie dokonać na starcie rajdu pod warunkiem głoszenia
udziału do PTTK w terminie podanym powyżej;
 ew. zgłoszenie po terminie nie gwarantuje przyjęcia na rajd;
 ew. zgłoszenie po terminie nie gwarantuje wszystkich świadczeń)

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – KTO PIERWSZY, TEN LEPSZY
6.Świadczenia gwarantowane
 niezapomniane przeżycia z wędrówki
 pierwszego dnia rajdu wieczór ze zdjęciami i innymi formami wspomnień
- gromadzenie punktów na Kolarską Odznakę Turystyczną
- pamiątkowy znaczek i wklejki rajdowe
- noclegi w warunkach turystycznych w Zespole Szkół w Wapnie, ( hala sportowa,
konieczne własne materace, karimaty, śpiwory; jest zaplecze sanitarne)
- kiełbaska z grilla II dnia rajdu, lub inne „jedzonko” (sobota, ok. godz.19.00);
- gorąca herbata i kawa do kolacji i śniadania - jedzenie we własnym zakresie
- upominki dla wszystkich uczestników rajdu – „worek szczęścia” i nie tylko...
- program turystyczny na trasie drugiego dnia rajdu – dokładna informacja

będzie podana podczas wieczornego spotkania w piątek – ok. godziny
19.00
- ubezpieczenie od NNW leży w gestii uczestników rajdu (organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników rajdu); członkowie
PTTK są ubezpieczeni z racji opłacenia rocznej składki członkowskiej

7.Program rajdu
DZIEŃ I- zjazd gwiaździsty uczestników rajdu na miejsce noclegu (Zespół Szkół w
Wapnie, ul. Mickiewicza 2) – baza czynna od godz.17.00
DZIEŃ II


- wyjazd na trasę rajdu – godz. 9.00
Wapno – Srebrna Góra – Mokronosy – Siedleczko – Łekno – Tarnowo
Pałuckie – Gołańcz – bunkry nad Strugą Gołaniecką - Czeszewo -

Wapno
- trasa przebiega generalnie drogami asfaltowymi, z kilkoma odcinkami
gruntowymi
- ok. 50 - 55 km, prowadzi Jan BALCERZAK
DZIEŃ III

- po śniadaniu – godz. 9.00 - rozjazd gwiaździsty uczestników rajdu do
swoich miejscowości; proponowany powrót do Piły przez Gołańcz,
Margonin, Rataje (40 km – restauracja rybna TAWERNA, możliwość posiłku),
Chodzież, Milcz, Kaczory, Piła (przy dworcu PKP 70 km)

8.Postanowienia końcowe
- uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu rajdu,
„Karty Turysty”, „Prawa o ruchu drogowym”
- drużyny rajdowe powinny posiadać apteczkę z niezbędnym wyposażeniem
- ostateczne decyzje podejmuje Komendant Rajdu
9.UWAGA
- podczas rajdu przy współpracy z firmą REBA z Warszawy (www.reba.pl)
prowadzona będzie zbiórka zużytych baterii różnego typu – zachęcamy do ich
zabrania ze sobą na rajd.
- jest możliwość dojazdu pociągiem z Piły do stacji WYRZYSK-OSIEK (godz. 14.55
lub 16.36) a następnie na kołach przez Smogulec, Chwaliszewo, Grocholin do Wapna
– ok. 32 km

DO ZOBACZENIA NA RAJDZIE!
UWAGA
Baza noclegowa rajdu jest w Wapnie. To spory kawałek od Piły a piątek jest
dniem pracującym, co może być pewnym problemem w dojeździe na nocleg.
Poniżej proponowane warianty dojazdu do Wapna:
1. z Piły przez Kaczory, Chodzież, Margonin, Gołańcz rowerami - ok. 70
km
2. z Piły do Osieka koleją, z Osieka rowerami - ok. 32 km (patrz powyżej)
3. z Piły do Nakła koleją, z Nakła przez Kcynię rowerami - ok. 30 km
4. z Piły do Chodzieży koleją, z Chodzieży rowerami jak w p.1 - ok. 43 km
5. z Piły samochodem z rowerami na bagażniku - ok. 70km
W wypadku wybrania wariantu kolejowego proszę sprawdzić aktualny
rozkład jazdy i wybrać najdogodniejsze godziny podróży.
Organizatorzy rajdu – jak na razie – nie planują zorganizowanego
wyjazdu z Piły, ale oczywiście można się „skrzyknąć” i pojechać do Wapna
grupą.

