POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ BYTOM

Regulamin Rajdu
„Kwitnące Rododendrony”

Pawełki 06-07-08.czerwca. 2014 r

CEL RAJDU
--Popularyzacja turystyki kolarskiej (cykloterapia)

--Zapoznanie uczestników Rajdu z walorami tej pięknej ziemi, pośród pięknych lasów
na dziedzińcach zamków i pałaców, w ciszy zabytkowych drewnianych kościółków
będziemy mogli zatrzymać się na chwilę i odnaleźć na nowo motywy życia i radości.
--Poznanie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”,rezerwatów przyrody.
Zdobywanie odznak krajoznawczych, przyrodniczych i turystycznych
WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIE
Zgłoszenia należy składać osobiście na spotkaniach klubu „ CATENA „ w piątki w godz.
18-19.30 w Bytomiu ul. Żołnierza Polskiego 13 lub email ryskap@interia.pl do Ryszarda
Oraz Tel. 502 596 430. Termin zgłoszenia do 15. 05. 2014r.Ilość uczestników ograniczona
z powodu noclegów w schronisku PTSM. Decydować będzie kolejność zgłoszenia.
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
Zobowiązuje się uczestników do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i karty
turysty .
Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się indywidualnie od NNW na czas trwania Rajdu oraz
przyjazdu jak i powrotu.
Członkowie PTTK uczestniczący w Rajdzie są ubezpieczeni od NNW z aktualnie
opłaconą składką członkowską PTTK zgodnie z umową z ubezpieczycielem ryzyka
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest-AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i
Reasekuracji Spółka Akcyjna .
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
Dzieci i młodzież biorą udział w Rajdzie pod opieką dorosłych.
Rajd jest organizowany społecznie przez Przodowników Turystyki Kolarskiej Klubu
„ CATENA
„KOSZTY RAJDU”
Dojazd rowerami do punktu zbornego Koszęcin-Park-Pałacowy.
Zbiórka około 12:00 przed Pałacem w Koszęcinie.
2 noclegi w schronisku PTSM w Pawełkach.
Cena jednego noclegu bez zniżki PTSM-z łazienką pierwsza noc 32,00zł. Nast. 24,00zł.
Cena jednego noclegu bez łazienki pierwsza noc 28,00 zł, następne 20,00. zł.
Do kwoty za noclegi dolicza się 8% watu . Zniżka PTSM wynosi 20%
Koszt pościeli 8:00 zł.( pierwsza noc.) Własny śpiwór opłata jednakowa za każdą noc.
Powrót rowerami indywidualnie lub grupowo.
Koszty wyżywienia we własnym zakresie wg własnych potrzeb ( schronisko posiada
kuchnie samoobsługową)
Możliwość grillowania własnej kiełbaski lub kupionej w sklepie na miejscu.

PROGRAM RAJDU
PIERWSZY DZIEN RAJDU ( dnia 06.06.2014r. Piątek ) ok. 70 km.
Wyjazd z Miechowic ( pętli ) o godz. 8:30 przez Stolarzowice, Górniki, Ptakowice,
Repty Stare, Stare Tarnowice, Opatowice ,Strzybnica ,Pniowiec, Mikołeska, Jędrysek, Drutarnia,
Koszęcin-Koś –Św. Trójcy, Koszęcin-Park-Pałacowy, Wierzbie, Sadów, Lubliniec, Kochcice,
Pawełki (Schronisko PTSM)
MIEJSCA CIEKAWE KRAJOZNAWCZO
Stare Tarnowice-Sztolnia Czarnego Pstrąga
Koszęcin – drewniany kościół , Św. Trójcy, oraz zespół Pałacowo-Parkowy
Pawełki drewniany kościółek p. w.”M. B. Fatimskiej „ z 1928r.
DRUGI DZIEN RAJDU ( dnia 07 czerwca 2014r. Sobota) około 70 km na rowerze
Wycieczka rowerowa wyjazd ze Schroniska o godzinie 09:00 w kierunku Danków
przez : Ciasną ,Molna, Brzeziny, Przystajń , Krzepice Danków, Zajączki ,Sierakowice Śl
Pawełki -Schronisko.
MIEJSCA CIEKAWE KRAJOZNAWCZO
Gmina Przystajń, miejscowość zamkowa Krzepice, Danków Sanktuarium NMP, miejscowość
zamkowa
TRZECI DZIEN RAJDU (08.czerwca 2014r.) około70km.
Zakończenie Rajdu. Opuszczenie schroniska około godziny 8:00. Powrót indywidualny
lub grupowy.
Godzina 8:15 wyjazd na rowerach grupowy przez „Brzoza” , Braszczok, Tanina, Lisów,
Cieszowa, Koszęcin, Brusiek, , Tworóg, Brynek-Polana, przy Nadleśnictwie „Święto Roweru”
BTKK „CATENA” możliwość uczestniczenia w konkursach rajdowych na które zapraszamy
wszystkich uczestników w drodze powrotnej z Pawełek. Po zakończeniu Rajdu w Brynku wracamy
przez Połomie, Miedary, Wilkowice, Ptakowice, Górniki, Stolarzowice, Bytom, lub według
własnej koncepcji .
Park Krajobrazowy

„LASY nad GÓRNĄ LISWARTĄ

Powstał w dniu 21.12.1998r. Dla ochrony wartości przyrodniczych, krajobrazowych
i kulturowych doliny rzeki Liswarty. Szczególnie cenne są tu obszary wodno-błotne
stanowiące miejsce gniazdowania wiele cennych gatunków.
Powierzchnia 38 701 ha i otulina 12 045 ha. Położony na terenie powiatów kłobuckiego
i lublinieckiego. Na terenie parku i jego otuliny znajdują się m.in. 3 rezerwaty chroniące
cisa ( Cisy w Łebkach, Cisy nad Liswartą , Cisy koło Sierakowa, rezerwaty Rajchowa
Góra, Modrzewiowa Góra, Góra Grójec, Zamczysko iJeleniak-Mikulny, Łęg nad
Młynówką.Dla łatwiejszego poznania przyrody wykonano ścieżki dydaktyczne.
W Pawełkach przy schronisku PTSM rozpoczyna się ścieżka dydaktyczna NA BRZOZE

ZAJĘCIA NA TERENIE SCHRONISKA
Piątek od godz. 17:00 -Przyjmowanie uczestników Rajdu i zakwaterowanie.
Około godz .20:00 na świetlicy spotkanie uczestników Rajdu
Godzina 23:00 cisza nocna.
Sobota od godz.17:00 Przyjmowanie uczestników i zakwaterowanie.
Około godziny 19:00 Grylowanie. Uczestnictwo w imprezach „Festynu Święta Kwitnących
Rododendronów” lub przy ognisku.( zależy od pogody)
Godzina 23:00. cisza nocna.
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA .
--odcisk pieczęci „ Święto Kwitnących Rododendronów”
--możliwość zdobywania odznak regionalnych. (odznaka lubliniecka i inne.)
ORGANIZATORZY ŻYCZĄ DOBREJ FORMY I WSPANIAŁEGO HUMORU.
Ps:

Zgodnie z dobrą tradycją zwracamy się do uczestników Rajdu a szczególnie do Pań
o wypiek ciast lub innych atrakcji kulinarnych.
Zarząd BTKK „CATENA”

