
 

PTTK O/Mysłowice serdecznie zaprasza w dn. 29 maja na 
 
pielgrzymkę rowerową mężczyzn do Piekar Śląskich. 
 
Spotkanie uczestników w dn. 29 maja 2016 przy kościele pw. NSPJ w Mysłowicach,  

ul. Starokościelna, o godz. 700 

 

Przejazd na trasie Szopienice – Burowiec – Dąbrówka Mała – Siemianowice Śląskie – 

Brzeziny Śląskie – Piekary Śląskie. 

 

Długość trasy w jedną stronę 25 km. 

 

Planowany przyjazd do Piekar Śląskich przed godz. 1000. 

Wyjazd z Piekar Śląskich po Mszy Św., ok. godz. 1200 

W razie jednomyślnej decyzji pielgrzymów, wyjazd z Piekar Śląskich może być ustalony  

na późniejszą godzinę. 

 

Szczegółowy,  pełny program obchodów http://www.bazylikapiekary.pl/index.php/home/113-

strona-glowna-pozycja-2 

 

Cena od lat niezmienna ok. 2000 kcal płatna w ratach w czasie przejazdu ;)  

We własnym zakresie wyżywienie, napoje, ew. opłaty za wejścia. Zapisy uczestników  

nie są wymagane. 

 

UWAGA: Udział Pań nie jest wykluczony, a wręcz bardzo mile widziany!  

W poprzednich latach bywały i nie żałowały! 

 

Przypominamy o obowiązkowym wyposażeniu rowerów: 

co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym lub migającym światłem, 

co najmniej jedno światło tylne czerwone odblaskowe, co najmniej jedno  światło tylne 

świecące ciągłym lub migającym światłem, co najmniej  jeden skutecznie działający hamulec, 

dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. 

Zachęcamy do założenia kasku i jaskrawych, odblaskowych elementów ubioru. 
 

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ewentualnego 

ubezpieczenia we własnym zakresie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki 

powstałe w czasie rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób 

trzecich. 

 

 
Szczegółowe informacje biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl Biuro 

czynne we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. Tel/faks 32 222 56 06. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl 

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. 
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