
Zapraszamy na 

V Wojewódzki Rajd Kolarsko-Pieszy 

BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH 

 

IMPREZA DLA MIŁOŚNIKÓW TURYSTYKI KOLARSKIEJ 
ORAZ PASJONATÓW WYCIECZEK PIESZYCH. 

  

Termin: 5 października 2013 r. – sobota 
  
Impreza adresowana do wszystkich turystów indywidualnych i grup zrzeszonych, miłośników wędrówek 

rowerowych i pieszych. 

Uczestnicy mają do wyboru  przejazd lub przejście jedną z dwóch tras. Szlaki turystyczne o ukształtowaniu 

pagórkowatym, prowadzą  przez urokliwe zakątki przyrodnicze naszego regionu. 

Swój udział turyści potwierdzają na otrzymanych kartach przejazdu lub przejścia w wyznaczonych punktach 

kontrolnych.  

Celem imprezy jest popularyzacja turystyki rowerowej i pieszej jako formy aktywnego wypoczynku, 

propagowanie roweru jako pojazdu ekologicznego, poznawanie oznakowanych szlaków rowerowych 

i pieszych regionu, poznawanie walorów krajoznawczych, historii oraz zabytków Gminy Głuchołazy 

i Powiatu Nyskiego, integracja i umacnianie więzi między turystami oraz zainteresowanie różnych środowisk 

turystyką rowerową i pieszą.  

Na mecie rajdu w Ośrodku Turystycznym BANDEROZA, na turystów czeka wiele miłych niespodzianek. 

Przy wspólnym ognisku z poczęstunkiem, organizatorzy przeprowadzą liczne konkursy sprawnościowe dla 

przedszkolaków, młodzieży szkolnej i osób dorosłych. 

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w rajdzie, a także w zależności od terminu 

zgłoszeń inne atrakcyjne niespodzianki. 
 

TURYSTYKA BEZ GRANIC 

REGULAMIN RAJDU 

ORGANIZATOR: 

Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL - Oddział PTTK w Głuchołazach 

Gmina Głuchołazy oraz Starostwo Powiatowe w Nysie 

zapraszają turystów kolarzy i osoby lubiące piesze wędrówki na: 

 

V Jubileuszowy RAJD KOLARSKO-PIESZY 

BABIE LATO W GÓRACH OPAWSKICH 
SZLAKIEM CZAROWNIC GÓRAMI POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO 

 

ZADANIE WSPIERA: 

  Urząd Marszałkowski w Opolu,  

  GOSiR w Głuchołazach,  

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuchołazach,  

  Centrum Kultury w Głuchołazach,  

  GKK VICTORIA - Głuchołazy,  

  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IDEA w Nysie,  

  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuchołazach,  

  Sklep Rowerowy ŚWIAT ROWERU - Głuchołazy,  

  Klubu HDK Głuchołazy,  

  Ośrodek Turystyczny Banderoza w Głuchołazach,  



  INTERMARCHE DANILA sp.zo.o.,  

  BRICOMARCHE,  

  Firma PINTBALL GAROTA,  

  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Głuchołaz,  

  Stowarzyszenie OffRoad Team Głuchołazy,  

  Związek Harcerstwa Polskiego w Głuchołazach,  

  Centrum Działań Kreatywnych CREATIO - Animator gier i zabaw dla dzieci,  

  MOTOMANIAK,  

  Kawiarnia AMOREK. 

 

CEL RAJDU: 

  promocja Miasta i Gminy Głuchołazy -promocja zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu, nikotyny i 

wszelkiego rodzaju używek, 

  zachęcenie młodzieży do czynnego spędzania wolnego czasu, 

  promocja odznaki kolarskiej SZLAKIEM CZAROWNIC, 

  promocja odznaki GÓRAMI POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO, 

  popularyzacja turystyki rowerowej i pieszej jako formy aktywnego wypoczynku, 

  propagowanie roweru jako pojazdu ekologicznego, 

  poznawanie oznakowanych szlaków rowerowych i pieszych regionu, 

  poznawanie walorów krajoznawczych, historii oraz zabytków Gminy Głuchołazy, Powiatu Nyskiego i 

Województwa Opolskiego, 

  integracja i umacnianie więzi między turystami, 

  zainteresowanie różnych środowisk turystyką rowerową i pieszą. 

 

TERMIN I MIEJSCE RAJDU: 

Start w sobotę 5 października 2013r. o godzinie 9.00 z placu pod Amorkiem w Głuchołazach indywidualnie 

lub grupowo po otrzymaniu karty potwierdzającej przejazd lub przejście wybranej trasy. Tempo jazdy 

rekreacyjne. Meta Ośrodek Turystyczny Banderoza w Głuchołazach. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

  w rajdzie mogą brać udział turyści kolarze posiadający sprawny rower, 

  miłośnicy wycieczek pieszych, 

  młodzież do lat 18 może brać udział w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna, 

  każdy uczestnik powinien mieć ze sobą dowód tożsamości, 

  wszyscy obowiązkowo dobry humor. 

 

ZGŁOSZENIA: 

Należy dokonać telefonicznie lub e-mailem do dnia 30.09.2013 r. 

Eligiusz Jędrysek organizator: tel. 500082086 po godz. 18.00. 

e-mali: elekkontakt@interia.pl 

sekretariat: Joanna Jędrysek tel. 500029693 

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, wariant trasy 

(rowerowa lub piesza). W przypadku grup zorganizowanych nazwę klubu lub grupy. Zgłoszonym po terminie 

organizator nie gwarantuje wszystkich świadczeń. 

 

ŚWIADCZENIA: 

  certyfikat uczestnictwa, 

  glejt zezwalający na przejazd przez określone terytorium, 

  znaczek rajdowy lub breloczek okolicznościowy, 

  odcisk pieczęci okolicznościowej z rajdu, 

  poczęstunek przy ognisku, 

  wręczenie odznak kolarskich Szlakiem Czarownic, 

  Górami Pogranicza Polsko-Czeskiego. 

 



WPISOWE: 

Dorośli 5 złotych od osoby, młodzież szkolna i dzieci młodsze 3 złote od osoby. Wpisowe płatne w dniu imprezy 

w sekretariacie rajdu na placu przy Amorku. 

 

INFORMACJE OGÓLNE: 

  Rajd ma charakter otwarty mogą w nim brać udział wszyscy turyści indywidualni lub grupy zrzeszone 

(piesze i na rowerach). 

  Trasy rajdowe przebiegają po terenie pagórkowatym po drogach o nawierzchni asfaltowej lub gruntowej 

utwardzonej o bardzo małym natężeniu ruchu. 

  Tempo jazdy oraz wędrówki pieszej rekreacyjne. 

  Punktem docelowym Rajdu jest zjazd uczestników do Ośrodka BANDEROZA w Głuchołazach, gdzie 

w godzinach 11.30 - 14.00 przy wspólnym ognisku i poczęstunku organizator przeprowadzi gry i zabawy 

dla dorosłych i dzieci, a także wyłoni najmłodszego uczestnika. 

  Organizator rajdu nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i zaleca 

indywidualne ubezpieczenie od NW i OC. 

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione oraz za szkody 

wyrządzone osobom trzecim przez uczestników rajdu i na odwrót. 

  Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przeprowadzenia imprezy z przyczyn od niego 

niezależnych. 

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie oraz prawo do jego interpretacji. 

 

PROPONOWANE TRASY RAJDU: 
ROWEROWA: patrz mapka (www.ktukol.pl) 

TRASA ROWEROWA: (20 km) Głuchołazy (Plac przy Amorku), Kondradów (Przejście Graniczne), 

Ondrejovice, (Zlatorudne Mlyny), Zlate Hory (Jeleni Dvur), Jarnołtówek (Tama wodna), Skowronków, 

Kondradów, Głuchołazy (Ośrodek BANDEROZA) PK - Zlatorudne Mlyny oraz przy wjedzie do 

Jarnołtówka/Skowronków 

Zalecane rowery: Górski i Treking 

 

TRASA PIESZA: patrz mapka (www.ktukol.pl) 

Dużą zaletą tutejszych szlaków turystycznych jest znaczne zróżnicowanie ich trudności. Dzięki temu jedne 

z nich może przejść dziadek z babcią i wnuczętami, inne doświadczony, wytrawny turysta. Na terenie Gór 

Opawskich wytyczono cztery szlaki turystyczne: czerwony, żółty, niebieski i zielony. 

 

ZAPRASZAMY 

 

ORGANIZATOR I POMYSŁODAWCA IMPREZY 
KTK „KTUKOL” – GŁUCHOŁAZY 
 

regulamin oraz więcej informacji na stronie www.ktukol.pl 

http://www.ktukol.pl/

