
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniach 27-28 sierpnia 2016 roku na 

                         RAJD ROWEROWY   którego celem będzie

OJCOWSKI PARK NARODOWY
Dzień pierwszy - sobota 27.08.2016

Zbiórka  uczestników  o  godzinie  900 ul.  Stadionowa  przed  wejściem  głównym  do  Centralnego
Muzeum Pożarnictwa

Przejazd rowerami na trasie Mysłowice – Brzezinka – Wysoki Brzeg – Zalew Sosina. Odpoczynek w
Ośrodku  Rekreacyjnym  (ok.  21  km trasy).  Dalszy  przejazd  przez  Zimnodół  –  Sąspów  –  Wola
Kalinowska  (razem  =  60  km).   To  miejscowość  położona  na  obrzeżach  Ojcowskiego  Parku
Narodowego. Tu zakwaterowaniu w schronisku PTSM. W miejscu noclegu wieczorek turystyczny,
ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

Trasa przejazdu ok. 60 km.

Dzień drugi –niedziela 28.08.2016

Śniadanie. Wyjazd ok. godz. 900. Przejazd do Doliny Prądnika, do Ojcowa. Dla zainteresowanych 
udział we mszy św. w słynnej Kaplicy św. Józefa Rzemieślnika „Na wodzie” o 1000. Dalszy przejazd 
Doliną Prądnika przez teren Ojcowskiego Parku Narodowego do Bramy Krakowskiej i obok Groty 
Łokietka do Czajowic. Dalszy przejazd przez Jerzmanowice, Zederman, Bukowno, Zalew Sosina, 
Wysoki Brzeg do Mysłowic

Planowany powrót ok. godz. 1900. 

Trasa przejazdu ok. 71 km.

Uczestników  prosimy  o  zadbanie  o  obowiązkowe  wyposażenie  rowerów  (przynajmniej  jeden
sprawny hamulec,  czerwony odblask z  tyłu o kształcie  innym niż trójkąt,  sygnał  dźwiękowy, na
wszelki  wypadek  światło  białe  z  przodu  i  czerwone  z  tyłu,  gdyby  zaszła  nieprzewidziana
konieczność jazdy po zmroku).  Wskazane jest  zabranie zapasowej dętki.  Gorąco namawiamy do
założenia kasku i jaskrawych elementów odzieży.

Możliwość udziału osób niepełnoletnich do 15 lat pod opieką dorosłych. Niepełnoletnich powyżej 15
lat obowiązuje pisemna zgoda rodziców.

CENA; 60 zł członkowie PTTK, 55 zł członkowie SKKT, 70 zł – pozostali. 

ŚWIADCZENIA;  nocleg  ze  śniadaniem  w  schronisku  PTSM  w  Woli  Kalinowskiej,  kiełbasa  i
pieczywo na  ognisko,  NNW, opieka  przodownika  turystyki  kolarskiej,  opłata  za  Ojcowski  Park
Narodowy. 

WE WŁASNYM ZAKRESIE; pozostałe wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca. 

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22.
Polecamy naszą stronę www.myslowice.pttk.pl E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl.
Tel/faks 32 222 56 06
SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT wynosi 20 zł, ULGOWA dla osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością, bezrobotnych, emerytów wynosi 30 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 45 zł. W przypadku nowo 
wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 20 zł, wpisowe dla składki ulgowej za 30 zł wynosi 8 zł, 
wpisowe dla składki normalnej 15 zł Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK 
O/Mysłowice zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości 
uczestników imprezy.


