
VI Rowerowy Rajd Zdobywców Odznak
Warszawska Obwodnica Turystyczna (Etap V)

Brwinów - Modlin

TERMIN I MIEJSCE: 29 sierpnia 2015 (sobota),   Brwinów 
ORGANIZATOR: Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE

Komisja Turystyki Kolarskiej OM PTTK
(kierownik: Anna Malanowska)

POCZĄTEK IMPREZY: 09:30 Cukiernia Jarzyna obok OSP Brwinów i Dworca Brwinów PKP
POWRÓT: ok. godziny 17/18 z Modlin PKP np. kolejami mazowieckimi 

TRASA: Brwinów – Rokitno – Zaborów – Leszno – Teofile -  Modlin PKP 
DŁUGOŚĆ RAJDU:całość ok 60 km drogi utwardzone lub leśne, możliwość uczestnictwa w części rajdu
Możliwość dołączenia/odłączenia, po wcześniejszym uzgodnieniu:
w Brwinowie 0 km, w Zaborowie 15 km od Brwinowa, Leszno 24 km od Brwinowa

DOJAZD: dokładny rozkład należy sprawdzić w przeddzień wyjazdu, przykładowe połączenia: 
Koleje Mazowieckie  Warszawa Zachodnia PKP 08:58 – Brwinów PKP: 09:23

ZGŁOSZENIA: osobiście u kierownika Rajdu: anna.malanowska(at)gmail.com do 28.08.2015 r.
(piątek) do godziny 18. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie wraz z podaniem miejsca dołączenia do
rajdu. 
INFORMACJE:  pod adresem mailowym  anna.malanowska(at)gmail.com  lub telefonicznie:  792 392
602, bieżące informacje w witrynie internetowej Klubu: stowarzysze.om.pttk.pl 
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA:  dobry humor,  sprawny rower przystosowany do ruchu na drogach
publicznych (oświetlenie przednie barwy białej lub żółtej, światło tylnie odblaskowe barwy czerwonej oraz światło pozycyjne
barwy  czerwonej,  co  najmniej  jeden  skutecznie  działający  hamulec  oraz  dzwonek  lub  inny  sygnał  ostrzegawczy  o  nie
przeraźliwym dźwięku), zapasowa dętka oraz ubiór odpowiedni do warunków pogodowych.

CEL RAJDU:  Wycieczka kolarska na łonie natury w miłym towarzystwie  pasjonatów krajoznawstwa
połączona ze zdobywaniem punktów do Odznak Turystyczno-Krajoznawczych PTTK. Dla osób jeszcze
nie opętanych zbieraniem odznak będzie to okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, poznania
trochę historii  oraz walorów krajoznawczych  okolic  Warszawy i  kto wie,  może i  rozpoczęcia  nowego
hobby w postaci zdobywania odznak krajoznawczy oraz turystyki kwalifikowanej PTTK .

PUNKTY DO INNYCH ODZNAK PTTK: do potwierdzenia u organizatora
- Warszawska Obwodnica Turystyczna – stopień brązowy, dla osób które przejadą min. 50 km
(odznakę weryfikuje i wydaje oddział PTTK Praga Warszawa)
- Kolarska Odznaka Turystyczna (KOT) – 10 pkt.
- Kolarska Odznaka Pielgrzymia (KOP) – kościoły
- Turystya Przyrodnik – Kampinowski Park Narodowy, Pomniki Przyrody, Rezerwaty
- TRInO Brwinów, dla chętnych przed rozpoczęciem rajdu, mapa dostępna na stronie www.trino.pttk.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  Rajd  jest  imprezą  non  profit.  Osoby  biorące  w  nim udział  same
pokrywają koszty swojego uczestnictwa. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (wymagane jest
wówczas przez nich posiadanie karty rowerowej) lub pod opieką osoby dorosłej. Rajd odbędzie się bez
względu na pogodę. Za szkody wynikłe wobec uczestników, jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
Członkowie  PTTK  objęci  są  ubezpieczeniem  od  NNW  członków  Towarzystwa,  pozostali  uczestnicy
ubezpieczają się we własnym zakresie.

Podczas rajdu będzie możliwość zakupu książeczek: Kolarskiej Odznaki Turystycznej, Kolarskiej Odznaki
Pielgrzymiej, Mazowieckiej Odznaki Krajoznawczej w cenie 2 pln/książeczkę.


