WOJSKOWE KOŁO PTTK " SOBÓTKA"
WAŁCZ

Organizator rajdu:
Koło Wojskowe PTTK ,,Sobótka'' w Wałczu
Termin rajdu: 05-09.08.2020r
Cel rajdu:
1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym
oraz zdrowego trybu życia.
2. Integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez
rekreację.
3. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej
rodziny.
4. Poznawanie walorów krajoznawczych Podlasia
Komenda rajdu:
- kol. Wiesław PISZCZ - komendant - tel. 660 715 319
wpiszcz69@interia.pl

Organizacja rajdu:
Zapisy do 06.04(KWIECIEŃ).2020r. Kol. Wiesław PISZCZ
Zasady uczestnictwa:

PROGRAM WYCIECZKI ROWEROWEJ
PODLASIE 2020r.

SOKÓŁKA - 05-09.08.2020 r.

Rajd jest imprezą otwartą, przeznaczoną dla turystów kolarzy.
Ilość uczestników ograniczona.
Wymagany sprawny technicznie rower, kask ochronny, kamizelka
asekuracyjna i dowód osobisty, ewentualnie legitymacja emeryta,
rencisty.
O udziale w imprezie decyduje kolejność dokonania przedpłaty
w wysokości 150 zł od osoby - do dnia 20.04.2020r.
Przedpłata nie podlega zwrotowi - są to koszta rezerwacji
zakwaterowania.
Po potwierdzeniu udziału w rajdzie na konto emailowe zostanie
przesłane nr konta wpłaty.

Całkowity koszt uczestnictwa 200 zł od osoby. Pełną opłatę uiścić do
dnia wyjazdu na rajd.
NOCLGI - OSiR Sokółka ul. Wodna.
W ramach wpisowego organizator zapewnia:
- koszulkę okolicznościową ( członkowie koła SOBÓTKA)
w przypadku nie zrzeszonych należy doliczyć koszt koszulki do
wpisowego.
- cztery noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
- wstępy do muzeum oraz przejazd PKP na trasie Sokółka- Czarny
Blok
- aneks kuchenny
- bezpłatny parking na terenie ośrodka
- miejsce na grilla
- przewodnictwo na trasach rajdowych
- zabezpieczenie techniczne w razie awarii roweru
- nagrody za zajęcie czołowych miejsc w quizie tematycznym
i konkursie rekreacyjnym.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
- dojazd do m. Sokółka własnymi pojazdami
- ubezpieczenie od następstw NW i KL we własnym zakresie
organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, urazów
i szkód w mieniu osobistym, powstałych w czasie trwania imprezy
- wyżywienie we własnym zakresie
- rajd ma charakter rekreacyjny, a ostateczna interpretacja realizacji
programu zostanie przyjęta w drodze demokratycznego głosowania.

PROGRAM IMPREZY:
Dzień I - 05.08.2020r (środa)
godz. 8.00 Wyjazd z Wałcza do Sokółki ok. 10 godzin ( w tym
przerwa na obiad )
godz. 20.00 zakwaterowania w Sokółce
Dzień II 06.08.2020r (czwartek)
godz. 9.00-17.00 Wyjazd na trasę : Sokółka - Czarny Blok przejazd
PKP( bilet ok.15 zł- z rowerem) - Święta Woda Sanktuarium Matki
Boskiej Bolesnej - Ogrodniczki- Supraśl Muzeum Ikon i Monaster Kopna Góra Arboretum - Sokółka - ok. 50 km
godz. 20.00 spotkanie integracyjne przy grillu
Dzień III 07.08.2020r (piątek) - Szlak Tatarski
godz. 9.00- 19.00 Wyjazd na trasę Sokółka - Bohoniki Meczet Krynki - Słójka - Sokółka 55km
dla ambitnych z Krynek do Kruszynian Meczet, Minaret - Poczopek
Silvarium - Słójka - Sokółka - 82 km
godz. 20.00 - biesiada w świetlicy ( kto co ma to przynosi) .
Dzień IV 08.08.2020r (sobota) Trasa rowerowa niebieska
godz. 9.00 Wyjazd na trasę Sokółka- Kuryły -Smolanka - Bogusze Sokółka- ok.30 km
Popołudniu możliwość wypożyczenia kajaka i popływanie po
Zalewie Sokólskim godz. 20.00 spotkanie integracyjne na pożegnanie rajdu przy
ognisku
Konkurs tematyczny.
Dzień V 09.08.2020r (niedziela)
godz. 8.00 Wyjazd do Wałcza.
W miarę możliwości czasowych, w drodze powrotnej , wstąpienie do
Tykocina

