
 
 

                                             
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RAJD ROWEROWY PO POGÓRZU IZERSKIM 2020  
KAMIE Ń k. MIRSKA  1 – 8.08.2020 

 
REGULAMIN  

I. ORGANIZATOR  
Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach 
 
II. WSPÓŁORGANIZATORZY  
Sekcja Turystyki Kolarskiej w Kaletach 
Warszawski Klub Kolarzy “Wektor” z Warszawy 
 
III. PATRONAT  
Starosta powiatu lwóweckiego Daniel Koko 
Gmina Mirsk 
 
IV. KOMITET ORGANIZACYJNY  
• Komandor Rajdu – Grzegorz Kukowka  
• Biuro Rajdu - Agata Kukowka 
• Obsługa Rajdu – Krzysztof Bobis, Jakub Kukowka, Katarzyna Kukowka 
• Adam Czerniawski, Piotr Wicher 
• Promocja Rajdu – Agata Kukowka, Krzysztof Kotuła 

 

V. CELE RAJDU  
 
• uczczenie 70-lecia powstania PTTK 
• poznanie historii, folkloru, zabytków, walorów krajoznawczych 

powiatów: lwóweckiego, jeleniogórskiego  
• popularyzacja turystyki kolarskiej jako formy aktywnego wypoczynku  
• integracja turystów kolarzy i wymiana doświadczeń 

 

VI.  TERMIN I BAZA RAJDU  

Rajd odbędzie się w dniach: 1 – 8.08.2020 
Baza i biuro  Rajdu zlokalizowane są na terenie Schroniska Turystycznego 

„Halny” w Kamieniu k. Mirska. Adres: Kamień 23, 59-630 Kamień   



W Schronisku znajduje się 55 miejsc noclegowych w pokojach 5, 4, 3, 2-
osobowych, rozmieszczonych w dwóch budynkach:  
 
Budynek A (budynek tuż przy drodze dojazdowej) 

• duża sala. W sali znajduje się kominek, stół do ping ponga, mini bilard 
oraz gry planszowe.  

• kuchnia - w pełni przystosowana do przygotowywania posiłków. W 
kuchni znajduje się kuchenka gazowa, garnki, patelnie, rondle, czajniki, 
bardzo duża ilość naczyń - talerzy płaskich, głębokich, małych, miseczek, 
szklanek, filiżanek, sztućców. W kuchni znajduje się też kilka zlewów i 
stanowisk do mycia naczyń, dwie lodówki i mikrofalówka.  

• 1 prysznic   
• 3 toalety 

Budynek B (budynek oddalony od drogi dojazdowej) 
• świetlica - ogólnodostępna sala z mini aneksem kuchennym tj. z 

lodówką, mikrofalówką, czajnikiem i naczyniami.  
• 3 prysznice  
• 4 toalety 

W niektórych pokojach znajdują się umywalki i TV.  
Na terenie schroniska jest też pole namiotowe (duży płaski teren porośnięty trawą, 
kilka zadaszonych altanek ze stołami i ławami do dyspozycji mieszkańców pola, 
sanitariaty w budynkach schroniska), miejsce na ognisko, parking, a także miejsce 
na schowanie roweru.  
Można też korzystać z noclegów w okolicznych agroturystykach. W razie 
problemów prosimy kontaktować się z Agatą Kukowką. 
 
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.  

VII.  WARUNKI UCZESTNICTWA  
W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści kolarze z Polski i z zagranicy 

reprezentujący organizacje turystyczne, młodzieżowe, sportowe, szkoły i 
instytucje oraz osoby indywidualne. Młodzież do lat 18 bierze udział w Rajdzie 
pod opieką osób dorosłych i musi posiadać kartę rowerową. Członkowie PTTK są 
ubezpieczeni. Pozostali uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym 
zakresie.   

VIII. SPECYFIKA TRAS ZLOTOWYCH  
Na każdy dzień będą zaproponowane 1 lub 2 warianty tras (krótszy i 

dłuższy). Trasy będą przebiegały po terenach pagórkowatych. Trasy rajdowe będą 
prowadziły przez teren powiatów: jeleniogórskiego i lwóweckiego. Są to trasy 

wymagające dobrego przygotowania kondycyjnego. Trasy będą prowadziły 
głównie drogami asfaltowymi z dala od ruchliwych dróg publicznych. 

Na trasy jeździmy indywidualnie lub we własnych grupach, organizatorzy 
nie będą prowadzili grup. Trasy będą dostępne na stronie Rajdu. 

Prosimy pamiętać o zabraniu dokumentów pozwalających na przekroczenie 
granicy państwa, gdyż jedna z tras prowadzi po stronie czeskiej. 

IX.   IX  TERMIN ZGŁOSZENIA  
Zgłoszenia grupowe i indywidualne na załączonych kartach zgłoszeń należy 

przesłać na adres: 
agata.kukowka@gmail.com 
ewentualnie na adres 
Agata Kukowka ul. Wał Miedzeszyński 422A 03-994 Warszawa 

wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego i opłat za noclegi w terminie do 
30.06.2020 roku.  
Ilość uczestników ograniczona (100 osób), decyduje kolejność zgłoszeń. 
        Wpłaty należy dokonać na konto: 

Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej  
Bank PEKAO SA 
91 1240 4272 1111 0000 4839 4990 
z dopiskiem: „IZERY 2020”  

 
X. WPISOWE 
• dzieci urodzone w latach 2013-2020    nie płacą wpisowego 
• dzieci i młodzież ucząca się (za okazaniem leg. szkolnej, studenckiej ) 

150 zł 
• pozostali uczestnicy                                                                            250 zł 

Wpisowe dokonane po terminie 30.06..2020 r. wzrasta o dodatkowe 20 zł 
 

Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty wpisowego oraz opłat za zamówiony 
nocleg, organizator prześle potwierdzenie przyjęcia na Rajd mailowo lub 
telefonicznie. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia przyjęcia prosimy o 
kontakt z Agatą Kukowką. 

UWAGA! W przypadku nieprzybycia na Rajd wpisowe nie podlega 
zwrotowi! Wyj ątkiem są sytuacje zamiany uczestników. 

XI. OPŁATY ZA NOCLEGI  
A –     Miejsce w pokoju (łóżko wraz z pościelą) (ilość miejsc: 55) 
37 - złotych za dobę  os.  dorosła 
32 – złotych za dobę /dziecko (do lat 18) 
B – Miejsce na polu namiotowym 
15 - złotych za dobę /os. 



C – Miejsce w camperze 
20 – złotych za dobę /os. 

O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

WYŻYWIENIE  
W zakresie własnym. Dla chętnych na terenie schroniska młodzieżowego 
dostępna będzie kuchnia turystyczna. W Mirsku znajdują się sklepy 
spożywcze i restauracje. Każdy uczestnik otrzyma w programie imprezy 
wykaz miejsc żywieniowych godnych polecenia. W ramach wpisowego 
gwarantujemy jeden obiad w restauracji Perła Zachodu (wtorek 4 
sierpnia), a także ciepły posiłek na imprezie kończącej Rajd. 

 
XII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA w ramach wpisowego  
• plakietka  rajdowa 
• materiały krajoznawcze 
• mapy okolic rajdowych 
• opisy tras rajdowych wraz z QR-kodami 
• identyfikator uczestnika Rajdu  
• odcisk pieczęci rajdowej  
• nagrody i dyplomy za zajęcie czołowych miejsc w konkursach  
• możliwość zdobywania odznak regionalnych 
• wycieczka autokarowa (szczegóły w punkcie “Wycieczka autokarowa”) 
• wstępy do obiektów turystycznych, których nazwy wyszczególniono w 

programie  
• wstęp do Karkonoskiego PN w dniach 2.08.2020 oraz 6.08.2020 
• obiad w restauracji Perła Zachodu (wtorek 4.08) 
• poczęstunek na imprezie zakończeniowej  

 
XIII. OBOWI ĄZKI UCZESTNIKÓW.  
• posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość  
• posiadanie dokumentu pozwalającego przekroczyć granicę państwa 
• posiadanie dowodów wpłat za zamówione świadczenia i wpisowe 
• posiadanie roweru wyposażonego zgodnie z prawem o ruchu drogowym 
• poszanowanie mienia organizatorów i współuczestników rajdu 
• przestrzeganie regulaminu rajdu, postanowień Karty Turysty i prawa o 

ruchu drogowym 
• przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i ochrony przyrody 
• przestrzeganie zarządzeń Komandora Rajdu i służb porządkowych 
• przestrzeganie ciszy nocnej od godz. 23.00 do godziny 6.00 
• grupy zorganizowane obowiązkowo powinny posiadać apteczkę 

pierwszej pomocy 

XIV. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI RAJDU  
Komandor: Grzegorz Kukowka, e-mail: grzegorz.kukowka@poczta.onet.pl 

tel. 508 801 759, 883 370 138 
Biuro Rajdu: Agata Kukowka, e-mail: agata.kukowka@gmail.com / FB - 
https://www.facebook.com/RoweroweLoveKukowkow/  

XV. RAMOWY PROGRAM RAJDU  
 
01.08.2020 – sobota 
15:00-20:00 przyjmowanie uczestników Rajdu 
16:00-18:00 Geopark w Korbicy, po zwiedzaniu ognisko z kiełbaskami na 

terenie Geoparku wraz z oficjalnym otwarciem Rajdu 
19:00 Odprawa na następny dzień 
02.08.2020 - niedziela 
09:00-18:00 Wycieczka autokarowa do Szklarskiej Poręby (szczegóły w  

punkcie “Wycieczka autokarowa”) 
19:00 Odprawa na następny dzień 
03.08.2020 - poniedziałek 
10:30, 10.50, 
11:10 

Ruiny zamku Świecie (godz. wejścia do obiektu) 

12:30, 13:00, 
13:30 

Zamek Czocha (godz. wejścia do obiektu z przewodnikiem)  

19:00 Odprawa na następny dzień 
19:30 Konkursy sprawnościowe 
04.08.2020 - wtorek 
12:00 – 14:00 Obiad w restauracji Perła Zachodu  
13:00 – 15:00 Wieża rycerska w Siedlęcinie (godz. wejścia do obiektu) 
19:00 Odprawa na następny dzień 
05.08.2020 - 
środa 

 

11:00, 12:00 Zamek Frydlant (godz. wejścia do obiektu z przewodnikiem) - 
Czechy! 

19:00 Odprawa na następny dzień 
06.08.2020 - czwartek 
11:00, 11:30, 
12:00 

Huta Julia w Piechowicach (godz. wejścia do obiektu z 
przewodnikiem) 

12:00-15:00 Parking rowerowy przy Transgranicznym Centrum Turystyki 
Aktywnej 

12:30-15:00 Zamek Chojnik (godz. wejścia do obiektu) 
19:00 Odprawa na następny dzień 
19:30 Konkurs krajoznawczy 
07.08.2020 - piątek 



9:15 – 10:30 Wieża widokowa w Mirsku (godz. wejścia do obiektu) 
11:30, 12:15 Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu 
19:00 Zakończenie Rajdu, impreza pożegnalna  
08.08.2020 - sobota 
8:00 – 10:00 opuszczenie bazy Rajdu 
 

W ramach wpisowego Organizatorzy pokrywają koszty wymienionych 
poczęstunków oraz koszty wstępu do wymienionych obiektów. W cenę 
wpisowego wliczona jest również wycieczka autokarowa w dniu 2 sierpnia. 
 
Ze względów organizacyjnych musimy znać dokładną liczbę uczestników 
wycieczki autokarowej. Musimy też wiedzieć ile osób będzie jeść obiad w dniu 4 
sierpnia w restauracji Perła Zachodu i jaka będzie liczba uczestników imprezy 
zakończeniowej. 
 
W związku z powyższym w karcie zgłoszenia prosimy o wypełnienie tabeli w 
zakładce DEKLARACJE  do dn. 30.06.2020 r. 
 
XVI. WYCIECZKA AUTOKAROWA ZAKO ŃCZONA SPEKTAKLEM 
TEATRALNYM  
Ramowy plan wycieczki autokarowej w dniu 2 sierpnia 2020 (niedziela): 
8:45 - zbiórka przed bramą Schroniska (wejście do autokaru po sprawdzeniu listy 
obecności przez Organizatorów Rajdu - prosimy o niezajmowanie samodzielnie 
miejsc w autokarach!) 
9:00 wyjazd spod bazy Rajdu 
Ok 10:00 przyjazd do Szklarskiej Poręby. Podział na 2 grupy: 
a. grupa nizinna, która z przewodnikiem wyruszy na tzw. szlak waloński 
b. grupa górska - grupa wysiada na początku szlaku, uczestnicy 
indywidualnie (nie ma prowadzenia przez przewodnika) idą w góry na Halę 
Szrenicką, Szrenicę, przez wąwóz Kamieńczyka. Na Szrenicę jest możliwość 
wjechania kolejką krzesełkową - jest to opcja dodatkowo płatna, uczestnicy 
dokonują zakupu biletów samodzielnie.  
Jeśli nie macie ochoty ani na opcję A, ani B, to prosimy o kontakt - ustalimy 
wspólnie warunki spędzenia przez Was czasu w Szklarskiej Porębie wg 
indywidualnego pomysłu. 
Ok. 13.00 - czas wolny na obiad (we własnym zakresie) 
14:00 zbiórka w miejscach początku tras każdej z grup, również osoby 
zwiedzające Szklarską Porębę indywidualnie. Ponowny podział na 2 grupy 
a. młodzież i dorośli udający się na spektakl teatralny “na najwyższym 
poziomie” 
b. dzieci wraz z opiekunami udający się do parku rozrywki 

Ok. 18:00 – powrót do schroniska. 
W ramach wpisowego Organizator pokrywa koszt przejazdu autokarem i 
przewodnika na trasie nizinnej, a także bilety wstępu do parku rozrywki dla 
dzieci i na spektakl teatralny dla młodzieży i dorosłych. 
Program wycieczki może ulec zmianie. 
 
XVII. INFORMACJE DODATKOWE   

     
Na stronie internetowej: https://sites.google.com/site/trelemodele/home a także: 
https://sites.google.com/view/pogorzeizerskie/strona-
g%C5%82%C3%B3wna?fbclid=IwAR29HW0nu9JyElzqvm8pp9Z247GL0tBK9n
gChGIAFqsumx59H78zWVXZsVU  będzie można znaleźć regulamin Rajdu, 
kartę zgłoszenia, opis tras z informacją o najciekawszych obiektach na trasie i inne 
potrzebne informacje. 
 
Organizatorzy nie zapewniają parkingu rowerowego przy każdym ze zwiedzanych 
obiektów. Zalecamy posiadanie własnych zabezpieczeń. 
 
Prosimy o zabranie ze sobą dokumenty uprawniające do zniżek.  
 
Biuro Rajdu będzie czynne od początku odprawy do 30 minut po jej zakończeniu. 
 
Codziennie planowane są ogniska turystyczne. 
 
Rajd jest imprezą non-profit. Organizatorzy nie czerpią z niej żadnych korzyści 
majątkowych, a całość wpłat uczestników przeznaczona jest tylko i wyłącznie na 
organizację Rajdu. 
 
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do 
Kierownictwa Rajdu. 
 

Serdecznie zapraszamy 
Sztab organizacyjny 

 


