ŚWINOUJSKA INICJATYWA ROWEROWA „ŚwIR”
czyli

ODDZIAŁ MORSKI PTTT ŚWINOUJŚCIE
WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW „GINO – Barbara Łopuska
SKLEP ROWEROWY – Edyta i Paweł Wiśniewscy
(zasada: zero polityki– maksimum turystyki)
przeprowadzi w kwietniu 2018 r. tradycyjny cykl wycieczek rowerowych po wyspach Uznam i Wolin dla osób
początkujących i seniorów.
Trasy będą dostosowane do tej kategorii uczestników i mieściły w zakresie 21 - 31 km. Dla zobrazowania trasa do
Międzyzdrojów i z powrotem wynosi ok. 35 km. Intencją jest, aby w tych wycieczkach mogły uczestniczyć rodziny
a nawet dzieci od 10 - lat pod opieką dorosłych.
Czas trwania takich wycieczek przewidziany jest między 4-5 godzin.
Każdy uczestnik będzie ubezpieczony.

Warunki uczestnictwa:
- posiadanie sprawnego roweru,
- osoby niepełnoletnie obowiązkowo jadą w zapiętym kasku, a u pozostali od drugiej wycieczki,
- przy pierwszym uczestnictwie wypełnienie karty startowej z danymi niezbędnymi do ubezpieczenia,
- posiadanie ze sobą zapasowej dętki stosownej do rozmiaru koła

- przestrzeganie zasad bezpieczeostwa określonych przez organizatora.
- opłata startowego w wysokości 5 zł od osoby – na ubezpieczenie
- wyrażenie zgody na możliwość rozpowszechniania na stronie internetowej fotografii z trasy
rowerowej przedstawiającej między Innymi osoby uczestniczące w imprezie celem propagowania turystyki
kolarskiej.
Każdy uczestnik otrzymuje dyplomik potwierdzający przebytą trasę.

TERMINY WYCIECZEK:
08.04.2018 r. – Rowerem przez Kamminke i dookoła lotniska „Hereingsdorf” dł. ok. 26 km
15.04.2018 r. - Rowerem przez Korswandt - Gothen - Sackkanal - Bansin – 24 km
22.04.2018 r. - Trasa rowerowo - piesza trzema jeziorami KREBSEE - CZARNE SERCE - WOLGAST dl. ok. 21 km
29.04.2018 r. - Rowerem przez tereny Bagna Thurbruch – betonowymi ścieżkami dł. ok.31 km.
02.05.2018 r. - Dzieo Flagi.
Tempo jazdy przewidywane jest spacerowe tak, aby każdy bez problemu i z przyjemnością pokonał ten dystans i
poznał przepiękne okolice miejsca swego zamieszkania.
Zapytania można kierowad pod adres mail – rex44@onet.pl lub telefonicznie (887-464-804).
Szczegóły będą podawane na Facebook – oficjalny profil
„Świnoujska Inicjatywa Rowerowa” i stronie internetowej www.swiry.webd.pl,
Z turystycznym pozdrowieniem
Honorowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej PTTK
Alina i Wiesław Król

