
ŚWINOUJSKA INICJATYWA ROWEROWA „ŚwIR” 
czyli 

ODDZIAŁ MORSKI PTTT ŚWINOUJŚCIE 
WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW „GINO – Barbara Łopuska 

SKLEP ROWEROWY – Mirella Winiarska 

(zasada: zero polityki– maksimum turystyki) 
 

   Świnoujska Inicjatywa Rowerowa „ŚwIR” propaguje turystykę kolarską, oraz aktywny sposób spędzania 
czasu. Dlatego w dniu 03.04.2016 r. organizowana jest wycieczka rowerowa dla seniorów i osób 
początkujących. 
Będzie to trasa rowerowo-piesza o długości 21 km,  podczas której rowerami dotrzemy do trzech jezior   
a mianowicie J.Wolgast, J.Krebsee oraz J.Czarne Serce. Szczególnie to ostatnie jest bardzo mało znane, 
gdyż znajduje się w leśnych ostępach. 
   W wycieczce mogą uczestniczyć  wszyscy chętni bez względu na wiek, którzy dysponują sprawnym 
rowerem, mają w sobie radość życia oraz chcą sympatycznie spędzić czas. 

Zbiórka uczestników o godz. 10.00 w dniu 03.04.2016 r. (niedziela)                      

przy przystanku kolejki UBB na ul.11 Listopada. 

Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest:  
   1. posiadanie ubezpieczenia NW - od następstw nieszczęśliwych wypadków - Oddział Morski PTTK dodatkowo   
       ubezpiecza grupowo każdą wycieczkę w ramach opłaty startowej; 
   2. posiadania sprawnego roweru oraz na trasie zapasowej dętki stosownej do rozmiaru koła     
       jak również  wskazane jest posiadanie okrycia przeciwdeszczowego; 
   3. osoby niepełnoletnie będą pod opieką osób dorosłych i jechać w zapiętym 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 tym  dotyczących   
       bezpieczeństwa na trasie; 
   6. przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu (dot. również piwa, które jest zalecane ale po powrocie z trasy); 
   7. być życzliwym dla innych współuczestników; 
   8. przewożenie napojów w metalowych termosach lub plastikowych butelkach - nie zaleca się        
       napojów  słodkich typu cola itp., które nie gaszą pragnienia, lecz wzmagają łaknienie; 
   9. bagaż, który będzie przewożony w plecaczkach powinien być solidnie umocowany na bagażniku   
       np.paskiem, jako że nic nie przewozimy na plecach; 
10. trasa będzie po niemieckiej stronie i dlatego obowiązkowe jest posiadanie dowodu   
       osobistego lub paszportu (dotyczy również nieletnich); 
11. wyrażenie zgody na możliwość rozpowszechniania na stronie internetowej fotografii z trasy  
       rowerowej przedstawiającej między  Innymi osoby uczestniczące w imprezie celem   
       propagowania turystyki kolarskiej. 
 

Uczestnictwo  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      

IMIĘ i NAZWISKO, ADRES, PESEL oraz telefon kontaktowy, które to dane są niezbędne  

przy ubezpieczeniu wycieczki. Karta zgłoszenia do pobrania na naszej stronie internetowej.  
Przy kolejnych wycieczkach wystarczy w dowolnej formie (np. mailem lub telefonicznie) 

poinformować organizatora o udziale w planowanej wycieczce.  

OPŁATA STARTOWA – 5.00 zł - pobierana będzie na starcie (m.innymi na ubezpieczenie). 

Zapisy (karty zgłoszeń) na imprezę przyjmowane będą w Centrum Informacji Turystycznej Plac Słowiański 6/1 

(91-322-49-99) oraz w Sklepie Rowerowym Mirella Winiarska ul.Monte Cassino 2  (91-322-42-55) 
 

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

Organizatorzy poprowadzą wycieczkę w taki sposób, że każdy będzie w stanie przejechać daną trasę i nie pobłądzić. 
Informacje o przebiegu trasy, skali trudności, atrakcyjności czy możliwości ewentualnych chętnych, można uzyskać  

telefonicznie – 887-464-804  
Trasę opracowali 

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

tel. 887-464-804 
e-mail – rex44@onet.pl 

Do zobaczenia na trasie. 

mailto:rex44@onet.pl

