Warianty uczestnictwa w Tourze:

15 ÷ 17 października 2021 r.
PTTK Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Klub Turystyki Kolarskiej „Bicykl-1977”
Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego"

1.

ORGANIZATORZY:

CELE RAJDU:
 aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
 poznanie powiatu ostrowskiego i powiatów sąsiednich,
 sprawdzenie się ze swoimi słabościami, a przede wszystkim sprawdzenie swoich
możliwości, wytrzymałości i tężyzny fizycznej,
 popularyzacja rekreacji, turystyki rowerowej oraz krajoznawstwa,
 zacieśnienie więzi pomiędzy turystami oraz nawiązanie nowych kontaktów,
 realizacja hasła: „Turystyka łączy pokolenia”
 uczczenie 70 rocznicy powstania ostrowskiego oddziału PTTK
 promocja Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej „Ostrószko”.
TERMIN:

15 ÷ 17 października 2021 r.

BAZA TOUR-u
Znajdować się będzie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach koło
Milicza i czynna będzie:
od 15 października 2021 r. od godz. 16.00
ZAKOŃCZENIE TOUR-u
Nastąpi w niedzielę 17 października ok. godz. 9.00 na placu przed SSM w Krośnicach.
WARUNKI UCZESTNICTWA
W imprezie mogą brać udział drużyny oraz turyści indywidualni, dzieci
i młodzież pod opieką osób dorosłych. Udział w imprezie odbywa się na własną
odpowiedzialność. Trasa nie jest prowadzona przez organizatorów. Trasy mogą prowadzić
drogami utwardzonymi, tempo wg uznania uczestników.
Dopuszcza się udział uczestników w Tourze realizujących własne trasy ( po
+50/±100/+50 km każdego dnia = ±200 km) i mogący je udokumentować w aplikacj np.
Endomondo lub innej. Możliwy jest udział grupy uczestników, z których jeden z nich posiada
aplikację do rejestrowania trasy a przejazd grupy musi być udokmentowany zdjęciami z
ciekawszych punktów na trasie np. zabytku, tablica miejscowości. Karta startowa do
pobrania ze strony PTTK Ostrów Wlkp. lub w oddziale PTTK w Ostrowie Wielkopolskim.
Organizator zapewnia wyżywienie ( śniadanie (sobota, niedziela) i obiadokolacja
(sobota).

2.

z grupą główną z noclegami:

w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach (sale wieloosobowe) - liczba
ograniczona, pierszeństwo dla osób z dwoma noclegami ( noclegi na tapczanach i
łóżkach piętrowych)
z aplikacją w telefonie lub inną: opracowanie własnej trasy i udokmentowanie jej jak w opisie
wyżej.

WPISOWE

BEZ
NOCLEGÓW

Wpisowe +
2 NOCLEGI
15/16 i 16/17
października 2021 r.
Dla członków PTTK i
mieszkańców Ostrowa
Wielkopolskiego

Wpisowe +
2 NOCLEGI
15/16 i 16/17
października 2021 r.
Dla niezrzeszonych

DZIECI I MŁODZIEŻ UCZĄCA SIĘ
(do 18 lat)

50 zł

160 zł

170 zł

DOROŚLI

60 zł

170 zł

190 zł

W związku z sytuacją występowania korona wirusa (SARS-CoV-2) w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo
zdrowotne, organizatorzy informują o konieczności przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania
się do wytycznych służb sanitarnych w i zasad higieny w czasie trwania rajdu. Rajd odbędzie się w warunkach
szczególnych i zostanie przeprowadzony zgodnie z możliwościami na dany czas. Wszelkie ustalenia co do przebiegu rajdu,
tras, obiektów zwiedzanych i formy przeprowadzania rajdu mogą się zmieniać w jego trakcie. Preferowany będzie
samodzielny dojazd do atrakcji krajoznawczych na trasach. Za łamanie przepisów i zaleceń sanitarnych uczestnik może
być usunięty z rajdu w trybie natychmiastowym. Zaleca się, aby każdy uczestnik posiadał indywidualne środki dezynfekcji.
Ponadto bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.

piątek, 15 października 2021 r.

PROGRAM RAMOWY

Przyjmowanie uczestników w SSM w Ludwikowie od godz. 16.00, rozlokowanie na noclegu. Spotkanie
wszystkich uczestników przy grillu o godz. 19.30.
Start na trasę (±50 km) o godz. 14.00 z parkingu przy Urzędzie Skarbowym. Pakowanie bagażu.

sobota, 16 października 2021 r.
Wyjazd na trasę (±100 km) o godz. 9.00 z SSM w Krośnicach. Zbiórka wszystkich uczestników o godz.
8.45. W trakcie trasy zwiedzanie atrakcji krajoznawczych Doliny Baryczy i zdobycie przełęczy Prababka kultowego podjazdu o 14% nachyleniu, 223 m n.p.m. i długości podjazdu 350 m. Po powrocie
obiadokolacja w SSM a po nim konkursy praktyczne i krajoznawczy na temat Wielkopolski Południowej i
Doliny Baryczy. Wieczorem o godz. 19.30 spotkanie przy ognisku.

niedziela, 17 października 2021 r.

http://ostrow-wielkopolski.pttk.pl

Pakowanie i wyjazd na trasę do Ostrowa Wielkopolskiego (±50 km) o godz.9.00 z SSM w Krośnicach. W
trakcie trasy zwiedzanie atrakcji krajoznawczych Doliny Baryczy i powiatu ostrowskiego.
Ok. godz. 9.00 podsumowanie na placu przed SSM w Krośnicach, wręczenie pamiątek za
uczestnictwo, jak również nagród dla zwycięzców w konkursach.

Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Ostrowie Wlkp.
ul. Raszkowska 23 do 3 października 2021 r.:
 od pon. do piątku w godz. 10.00 – 16.00,
 za pośrednictwem poczty – skr. poczt. nr 9, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski,
za pośrednictwem poczty e-mail – bicykl1977@o2.pl – należy się upewnić u kwatermistrza
touru o wolnych miejscach – kwatermistrz: Marian Wawrzyniak tel. 519 125 688
Oryginał dowodu wpłaty wpisowego /na konto Santander O/Ostrów Wielkopolski
nr 56 1090 1160 0000 0000 1600 9520 należy posiadać przy starcie na trasy.

http://ostrow-wielkopolski.pttk.pl
W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
 odcisk rajdowej pieczątki, plakietkę okolicznościową, naklejkę,
 pamiątkę z VIII Tour de Bicykl – 2021,
 nagrody dla zwycięzców w konkursach,
 pamiątkową statuetkę Prezesa ZO PTTK w Ostrowie Wielkopolskim dla najmłodszego
i najstarszego uczestnika,
 2 śniadania (sobota, niedziela), obiadokolacja 16 października ( catering )
 serwis rowerowy odpłatny przy poważniejszej awarii.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
 przestrzeganie karty turysty
 bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i posiadanie sprawnego roweru
 przestrzeganie poleceń organizatorów i postanowień niniejszego regulaminu.
Zachęcamy do udziału w Tourz-e w kamizelkach odblaskowych i kasakach rowerowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. Odpowiedzialność za ewentualne szkody
wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania. Kierownictwo rajdu może
zdyskwalifikować drużynę, której członkowie postępują niezgodnie z niniejszym regulaminem.
W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego, jak
również nie zapewniamy świadczeń w pełnym wymiarze dla osób zgłaszających się i opłacających
wpisowe po 3 października lub bezpośrednio na mecie.
Organizowany rajd nie przynosi dochodów dla organizatorów,
impreza odbywa się na zasadach non profit.
http://ostrow-wielkopolski.pttk.pl/

Projekt dofinansowany w ramach 17 Edycji konkursu grantowego
Stowarzyszenia „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa
dla Ostrowa Wielkopolskiego".

15 ÷ 17 października 2021 r.

