ORGANIZATORZY
-

Oddział Miejski PTTK w Toruniu
Klub Turystyki Kolarskiej „Przygoda” w Toruniu
Urząd Gminy Chełmża

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
-

PATRONAT HONOROWY
Wójt Gminy Chełmża

Jacek Czarnecki

KOMITET ORGANIZACYJNY
- Komandor
- Kwatermistrz
- Kierownik trasy
- Kierownik imprez
CEL RAJDU

Marek Kiełbasiński
Iwona Wienconek
Waldemar Wieczorkowski
Janusz Lipnicki

-

popularyzacja turystyki rowerowej
czynny wypoczynek na świeżym powietrzu
poznanie Gminy Chełmża i jej okolic
- nawiązanie nowych znajomości między uczestnikami rajdu
- uczczenie 15 spotkania w Ośrodku Agroturystycznym „GROT”
- realizacja hasła „Turystyka łaczy pokolenia”
TERMIN I MIEJSCE RAJDU

-

odcisk pieczątki rajdowej – punkty na KOT
posiłek turystyczny w Ośrodku „GROT” w Mirakowie w sobotę po
powrocie z trasy
nagrody za czołowe miejsca w konkursach
pamiątkowy znaczek rajdowy
miejsce na polu namiotowym

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
-

posiadanie dowodu tożsamości i legitymacji PTTK
posiadanie sprawnego roweru
posiadanie własnego sprzętu biwakowego
przestrzeganie zasad bhp, p.poż, oraz zasad Karty Turysty
przestrzeganie Regulaminu Rajdu i Ośrodka oraz postanowień
kierownictwa rajdu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-

Rajd odbędzie się w dniach 24-26 czerwiec 2016 r. w Ośrodku
Agroturystycznym „Grot” w Mirakowie.

-

WPISOWE I ZGŁOSZENIA

-

Wpisowe na rajd wynosi 25 zł. Zgłoszenia imienne prosimy kierować do
OM PTTK w Toruniu ul. Piekary 41 tel.6222921, lub do komandora rajdu
e-mail markkiel@umk.pl wpisowe pobierane będzie po przybyciu na rajd.

-

młodzież do lat 18 może wziąć udział tylko pod opieką osoby dorosłej
rajd nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany według
zasady „non profit”
impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy rajdu
dokonują jedynie wpłat na organizację imprezy
organizatorzy rajdu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez uczestników rajdu osobom trzecim i na odwrót
zaleca się uczestnikom ubezpieczenie na czas rajdu
w ośrodku istnieje możliwość zakupu napojów i artykułów
spożywczych
.

Program rajdu:
Piątek 24,06.2016
Od godz. 16.00 przyjmowanie uczestników rajdu
Godz. 20.00 spotkanie przy ognisku lub grillu
Sobota 25.06.2016
Godz. 8.00 śniadanie we własnym zakresie
Godz. 9.00 wyjazd na trasę turystyczną
Godz. 15.00 posiłek turystyczny po powrocie z trasy
Godz.18.00 konkursy rekreacyjne
Godz. 21.00 ognisko turystyczne
Niedziela 26.06.2016
Godz. 8.00 śniadanie we własnym zakresie
Godz. 10.00 zakończenie rajdu i wręczenie nagród
Do godz. 13.00 opuszczenie obozowiska

ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK W TORUNIU,
KLUB TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK „PRZYGODA”
W TORUNIU

REGULAMIN

XXXVI
Papowo Biskupie znajduje się niemal w centrum historycznej Ziemi Chełmińskiej.Pierwsza wzmianka pojawiła
się 05.08.1222r. W zach. części wsi znajduje się Jezioro Papowskie o pow. ok. 35h. Do ciekawostek
krajoznawczych należy: kościół gotycki pw św. Mikołaja, wzniesiony pod koniec XIII w.: cmentarz rzymskokatolicki o założeniu średniowiecznym z grobowcami rodzin Donimirskich, Mazowieckich i Czarlińskich,; dwór
murowany z przełomu XIX/XX wieku wzniesiony prawdopodobnie dla rodziny Elsner. Ok. 1280r. zaczęto
budowę zamku, siedziby komtura krzyżackiego, którego pozostałości widzimy wyżej.
Bielczyny w roku 1222 książe mazowiecki Konrad przekazał gród Belz (Bielczyny) biskupowi pruskiemu
Chrystianowi . Do ciekawostek krajoznawczych należy grodzisko poźnośredniowieczne z XIV/XV wieku.
Ponadto Bielczyny są miejscem związanym z Błogosławioną Jutą.Przybyła z Turyngi jako Juta von Sangerhausen
(1220-1260)i mieszkała w pustelni bielczyńskiej. Opiekowała się ubogimi mieszkancami, pomagała chorym i
opuszczonym. Uczestniczyła codziennie we mszy św. w Chełmży. Wg legendy udając się do świątyni
chełmżyńskiej skracała sobie drogę idąc po powierzchni jeziora.Atrybutem Bł. Juty jest słoneczna tarcza. Na
trasie będą jeszcze: Grzegorz-kościół sw. Boboli, Lipienek- ruiny zamku krzyżackiego i dwór klasycystyczny z
XIX w. i dla chętnych Chełmża.
Opr. Marek Kiełbasiński na pods. Powiat Toruński-Przewodnik i mapa woj. Kujawsko-Pomorskie

ŚWIĘTOJAŃSKI RAJD ROWEROWY
MIRAKOWO 24- 26.06.2016 r.
Ośrodek Agroturystyczny
Gmina Chełmża

