
III Ogólnopolski Piknik Kolarski
 Łódzkiego Klubu Turystów Kolarzy

PTTK
„Śladami Reymonta”

1-3 lipca 2011roku



Organizator:
Łódzki Klub Turystów Kolarzy PTTK przy współpracy z Dyrekcją Parku 

Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich  oraz Szkołą Podstawową w Lipcach 
Reymontowskich

Cel pikniku:
– zaprezentowanie uczestnikom życiorysu i twórczości Władysława Reymonta

– zapoznanie z walorami krajobrazowymi wschodnich rubieży PKWŁ
– popularyzacja turystyki kolarskiej jako formy czynnego wypoczynku

– integracja środowiska kolarskiego całej Polski.
Termin i miejsce pikniku:

Piknik odbędzie się w dniach 1-3 lipca 2011 roku.
Baza: Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich

Warunki uczestnictwa:
W imprezie mogą uczestniczyć wszyscy miłośnicy rowerów, młodzież do lat 
18 przebywa pod opieką dorosłych. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie 

sprawnego i wyposażonego zgodnie z przepisami roweru.
Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane będą na zebraniach klubowych, telefonicznie na 
numer organizatorów: komandor Piotr Kolenda (PTKol.7136) tel. 504 811841,

oraz e-mail: piotr.kolenda@vp.pl,
Ania Domagalska (PTKol.7190) tel. 609 127 121; e-mail aniadomagalska@wp.pl;

lub klub@lktk.pl
Wpisowe w wysokości: 30 złotych (członkowie PTTK) lub 35 złotych (pozostali) 

pobierane będzie w bazie rajdu, tu też będą wydawane świadczenia.
Świadczenia:

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
– 2 noclegi w warunkach turystycznych (własny śpiwór i karimata)

– opiekę przewodnika
– wstęp do muzeum 

– wstęp do izby staroci i pamiątek regionalnych
– ognisko (kiełbaska + pieczywo)

– okolicznościowy znaczek, potwierdzenie punktów na KOT
– materiały krajoznawcze.

Obowiązki:
Uczestnicy nie będący członkami PTTK ubezpieczają się we własnym 

zakresie.
Przestrzeganie przepisów drogowych, p.poż, Karty Turysty.

Przestrzeganie regulaminu pikniku oraz zarządzeń organizatorów.
Postanowienia końcowe:

Piknik odbędzie się bez względu na pogodę.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z ich winy.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie 
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imprezy.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Do zobaczenia na pikniku!

Program pikniku:

01.07.2011 (piątek)
-start z Łodzi (14.00) na trasę: Stary Rynek-Rogi-Kalonka-St. Byszewy-Sierżnia-

Lipka-Wola Cyrusowa-Kołacin-Kołacinek-Lipce Reymontowskie (ok.50km)
-zakwaterowanie w budynku szkolnym (17.30)

-zwiedzanie muzeum (przewodnicy) godzina 18.00
-konkursy sprawnościowe (20.00)

02.07.2011 (sobota)
-zwiedzanie pieszo Lipiec Reymontowskich z przewodnikiem, Panią Danutą Łaską 

(10.00)
-wyjazd na szlak „Reymontowski” ok. 60 km (12.00)

– zwiedzanie galerii, ognisko (18.00)
– konkursy „Wiedzy o Reymoncie”, wiedzy o PKWŁ (20.00)

03.07.2011 (niedziela)
- wyjazd na trasę powrotną (10.00) Lipce Reymontowskie-Nadolna-Dmosin-
Szczecin-Stryków-Dobra Nowiny-Las Łagiewnicki-Łódź (Meta przy kuferku 

Reymonta), ul. Piotrkowska. (ok 50km)


