
WOJSKOWE KOŁO PTTK  " SOBÓTKA" 
WAŁCZ 

 
 
 

 
 
 

PROGRAM WYCIECZKI ROWEROWEJ 

polskie wybrzeże 2019r. 
 

 Ustronie Morskie  -   13-15.09.2019r 

 

 
Organizator rajdu: 
       Koło Wojskowe PTTK ,,Sobótka'' w Wałczu 
 
 Termin rajdu: 13-15.09.2019r 

 
 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 wybrzeża . 
 
Komenda rajdu: 
 - kol. Wiesław PISZCZ - komendant   -  
 tel. 660 715 319        wpiszcz69@interia.pl 
 
 - Organizacja rajdu: 
  Zapisy do 01.09 (wrzesień). 2019r.  Kol.  PISZCZ  
 
Zasady uczestnictwa: 
 
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. 
 
Całkowity koszt uczestnictwa -  90zł od osoby.  
Pełną opłatę uiścić do dnia 01.09.2019r. 
 
NOCLGI - Dom Wczasowy USTRONIE MORSKIE . 
    ul. Geodetów 1 e 
 Pokoje 2-3 osobowe. 



       W ramach  wpisowego organizator zapewnia: 
- nocleg 
- 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 quzie tematycznym 
 i konkursie rekreacyjnym. 
 
 
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
- dojazd do m. Ustronie Morskie 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. 
 
 
 
 
 
OSOBY, KTÓRE NIE ,MAJĄ MOŻLIWOŚCI DOJAZDU PROSZĘ  
O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT. 
BĘDZIEMY SIĘ STARALI O ZAŁATWIENIE POJAZDU. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAM IMPREZY: 
 
Dzień I - 13.09.2019r (piątek) 
godz. 16.00 Wyjazd z Wałcza  
godz. 18.00 przyjazd do Ustronia Morskiego -  
zakwaterowanie, przygotowanie rowerów do jazdy. 
godz. 19.00-21.00 - wieczorny spacer nad morze 
 
Dzień II - 14.09.2019r (sobota) 
 
godz. 10.00- wyjazd na trasę : 
Ustronie Morskie - Gąski -  Latarnia Morska - Mielno - Ustronie Morskie 
40 km. 
godz. 19.30 grill ( ew. ognisko) z kiełbaskami, konkurs tematyczny. 
 
Dzień II   14.09.2019r ( niedziela ) 
 
godz. 9.00-10.00 śniadanie i  wykwaterowanie. 
godz. 10.15 wyjazd na trasę szlakiem rowerowym  
"EUROVELO R-10" 
 Ustronie Morskie - Bagicz - Kołobrzeg - Ustronie Morskie 26km 
 
ok. 16.00.Wyjazd  do Wałcza 
 

 


