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Zaprasza
w dniach 21 - 22 kwietnia 2018 roku
na

IV Rajd Rowerowy
DZIEWIĄTKA POWIATU PILSKIEGO
pod patronatem Starosty Pilskiego, pana Eligiusza Komarowskiego
i Wójta Szydłowa, pana Dariusza Chrobaka

GMINA SZYDŁOWO

POWIAT PILSKI

W latach 2004 – 2013 Oddział Pilski PTTK był organizatorem 10 edycji
Rajdu Kolarskiego PILSKA SETKA, który cieszył się sporym zainteresowaniem
turystów rowerowych.
Rajd Rowerowy DZIEWIĄTKA POWIATU PILSKIEGO odwołuje się do
tradycji PILSKIEJ SETKI – jest jeden powiat, w nim 9 gmin i 9 edycji rajdu,
podczas których co roku będziemy się starali w miarę dokładnie poznać jedną gminę.
W 2015 roku zaczęliśmy od Ujścia, które od 1413 roku szczyci się prawami
miejskimi nadanymi przez Władysława Jagiełłę. W 2016 roku odwiedziliśmy gminę
Kaczory a w 2017 – Miasteczko Krajeńskie włączając się w obchody 25-lecia gminy
oraz dwóch rocznic związanych z Michałem Drzymałą –160-leciem urodzin i 80leciem śmierci.
Panu Eligiuszowi Komarowskiemu, Staroście Pilskiemu oraz Panu
Dariuszowi Chrobakowi, Wójtowi Szydłowa za udzielenie honorowego
patronatu oraz wsparcie przy organizacji rajdu – serdecznie dziękujemy!
Organizator - Oddział PTTK im. Henryka Kamińskiego w Pile przy wsparciu
Starosty Pilskiego, Wójta Gminy Szydłowo, Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Szydłowie, sołtysów wsi Dobrzyca i Stara Łubianka
Termin 21 - 22 kwietnia 2018 roku (sobota – niedziela)
Uczestnicy turyści rowerowi , którzy do dnia 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) zgłoszą
do Oddziału Pilskiego PTTK chęć udziału w rajdzie i wpłacą wpisowe
Cele rajdu - popularyzacja turystyki kolarskiej
 realizacja hasła PTTK na rok 2018 – „Szlakami niepodległości”
 poznanie gminy Szydłowo z jej pięknem, historią i dniem dzisiejszym
kształtowanie nawyków aktywnego, turystycznego wypoczynku
poznanie nowych znajomych i umacnianie starych więzi
Zasady uczestnictwa w rajdzie:
- zgłoszenie chęci udziału i wpłacenie wpisowego w wysokości
25,oo zł – dorośli
22,oo zł - młodzież szkolna, członkowie PTTK
na konto PTTK w Pile lub w Oddziale - do dnia 17 kwietnia 2018r.
(w wyjątkowym wypadku, po uzgodnieniu, możliwa wpłata na starcie)
- ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – kto pierwszy, ten lepszy!

Świadczenia gwarantowane
- niezapomniane przeżycia z wędrówki w gronie znajomych i przyjaciół
- gromadzenie punktów na Kolarską Odznakę Turystyczną
- pamiątki rajdowe – znaczek, wklejka itp.
- nocleg w warunkach turystycznych w Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Szydłowie (WC, konieczne własne śpiwory, nocleg w klasach lub
na hali sportowej na materacach z magazynów szkolnych) – tylko u nas śpi się
jeszcze w takich „kołchozowych” klimatach – jak za dawnych czasów!
- grochówka na kolację,
- gorąca herbata i kawa do kolacji i śniadania - jedzenie we własnym
zakresie; w Szydłowie sklep DINO czynny do godz.21.oo
ubezpieczenie NNW obejmuje wszystkich członków PTTK z opłaconymi
składkami, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie
organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane
przez uczestników rajdu
inne atrakcje
Program rajdu:
21 kwietnia 2018 r. (sobota)
godz. 9.30 start z placu Zwycięstwa, przejazd na trasie - „cmentarz leśników”,
- „las turystów” – Dobrzyca - Krępsko - PKP Płytnica - Tarnowo ( możliwość
zakupu ryby wędzonej w gospodarstwie rybackim) - Stara Łubianka (przerwa
śniadaniowa w świetlicy wiejskiej) - Skrzatusz (Diecezjalne Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej) - Szydłowo nocleg
ok. 50 km
(w tym ok. 14 km dróg gruntowych)
- wieczorem grochówka i „worek szczęścia”
22 kwietnia 2018 r. (niedziela)
godz. 9.00 wyjazd z miejsca noclegu, następnie przejazd przez Jaraczewo Leżenicę - Różę Wielką – Pokrzywnicę – Szydłowo - Zawadę do Piły
ok. 38 km
Postanowienia końcowe
- uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu rajdu,
„Karty Turysty”, „Prawa o ruchu drogowym”
- drużyny rajdowe powinny posiadać apteczkę z niezbędnym wyposażeniem
- ostateczne decyzje podejmuje komandor rajdu
- rajd odbędzie się bez względu na pogodę

UWAGA - podczas rajdu tradycyjnie przy współpracy z firmą REBA z Warszawy
(www.reba.pl) prowadzona będzie zbiórka zużytych baterii różnego typu –
zachęcamy do ich zabrania ze sobą na rajd.
W sobotę 21.04 pociąg z Bydgoszczy 7.40 – w Pile 9.04 (jest czas na dojazd z dworca
PKP na start); pociąg z Poznania 6.03 – w Pile 8.35(niestety trzeba poczekać)
NAJWAŻNIEJSZA UWAGA – zgłoszenie po terminie nie gwarantuje
otrzymania wszystkich świadczeń a wpisowe wzrasta o 5,oo zł.!
Ochrona środowiska obowiązkiem każdego turysty!
DO ZOBACZENIA NA RAJDZIE!

