
ŚWINOUJSKA INICJATYWA ROWEROWA „ŚwIR” 
czyli 

ODDZIAŁ MORSKI PTTK W ŚWINOUJŚCIU 

oraz 
DOBRE SKLEPY ROWEROWE – Mirella Winiarska 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW „GINO” – Barbara Łopuska 
 

zapraszają na trasę rowerową skierowaną dla turystów przyjezdnych 

jak i mieszkańców Świnoujścia. 
 

Wycieczka odbędzie się w niedzielę dnia  24.08.2014 r. na trasie 

STOLPE-WELZIN-DOOKOŁA JEZIORA USEDOM-KARNIN-MOST-MELLENTHIN                               

o długości 81,7 km 
 

Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest:  
   1. posiadanie ubezpieczenia NW - od następstw nieszczęśliwych wypadków: 
       - Oddział Morski PTTK ubezpiecza każdego przed wycieczkę w ramach startowego. 
   2. posiadania sprawnego roweru oraz na trasie zapasowej dętki stosownej do rozmiaru koła; 
   3. osoby niepełnoletnie będą pod opieką osób dorosłych i jechać w kasku; 

   4. osoby uczestniczące po raz drugi (i więcej) w wycieczce OBOWIĄZKOWO muszą jechać                 
       w zapiętym kasku; 
   5. podporządkowywanie się wszystkim poleceniom organizatorów, a w szczególności tych    
      dotyczących bezpieczeństwa na trasie; 
   6. przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu (dot. również piwa, które jest zalecane po powrocie         
       z trasy); 
   7. być życzliwym dla innych współuczestników; 
   8. posiadanie dowodu osobistego lub paszportu (dotyczy również dzieci);   
 

Uczestnictwo w imprezie jest dobrowolne i na własne ryzyko, a organizator nie ponosi 
odpowiedzialności  za zaistniałe skutki zdarzenia. Zgłoszenie na imprezę stanowi akceptację 
niniejszego regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania. 
 

Osoba uczestnicząca po raz pierwszy wypełnia jedynie KARTĘ ZGŁOSZENIA podając w niej dane 
personalne oraz PESEL, które to dane są niezbędne przy ubezpieczeniu wycieczki. 
Wypożyczalnia rowerów „GINO” udzielać będzie rabatu przy wypożyczaniu rowerów na wycieczkę.  

OPŁATA STARTOWA – 5.00 zł  
Organizatorzy poprowadzą trasę w taki sposób, że każdy z uczestników pokona dystans 81,7 km tak by nie 
pobłądził.  Trasa w zdecydowanej większości prowadzi drogami przyjaznymi dla rowerów, co pozwoli w pełni 
poznać uroki mało znanej części wyspy Uznam, a w szczególności okolic wokół jeziora Usedom.  
Będziemy przeprawiali się łódką przez ujście jeziora do Zalewu Szczecińskiego – koszt 2 euro od osoby. 

Powrót przewidywany jest na około godz. 17.00 – 18.00. 
 

Zapisy (karty zgłoszeń) na imprezę przyjmowane będą w Wypożyczalni Rowerów "GINO"- Barbara 
Łopuska ul.Komandorska 1/b (obok wieży telewizyjnej) (609-144-367), w Centrum Informacji 
Turystycznej  Plac Słowiański 6/1 (91-322-49-99 lub 91-327-16-30). oraz w Sklepie Rowerowym Mirella 
Winiarska  ul.Monte Cassino 2  (91-322-42-55).  

Zapisy przyjmowane będą również telefonicznie (887-464-804) lub e-mailem -  rex44@onet.pl (zalecane) 
 

Relacja i fotogaleria umieszczona będzie na oficjalnym  profilu Facebook – 

ŚWINOUJSKA INICJATYWA ROWEROWA 

oraz na naszej stronie internetowej – www.swiry.webd.pl  
 

Ilość zgłoszeń jest ograniczona (30 osób) względami bezpieczeństwa. Każdy uczestnik otrzymuje dyplomik 
potwierdzający przebytą trasę. 

 

Zbiórka w niedzielę dnia 24.08.2014 r. o godz. 08.00 

na przystanku kolejki UBB przy ul.11 Listopada w Świnoujściu. 
Do zobaczenia na trasie, którą opracowali 

Honorowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej PTTK Nr 4137 i 4136 
Alina i Wiesław Król 

 

Kolejna krótka wycieczka i jednocześnie zakończenie 4 edycji w dniu 31.08.2014 r. 

(niedziela godz. 10.00). Szczegóły podane zostaną na stronie – www.swiry.webd.pl – na 

którą zapraszamy. 
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