Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu
organizuje w dniu

25 czerwca 2016 r. (sobota)

III Międzynarodowy Rajd Pieszy
Dookoła Lubania
na trasie IVV - 10 i 15 km pod nazwą:

„LATO NAD KWISA”
z cyklu imprez TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA
1. Cele wycieczki:
- propagowanie trzeźwości i zdrowego trybu życia
- poznawanie piękna okolic Lubania i Powiatru Lubańskiego
- upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa
- zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej i odznak krajoznawczych PTTK
- zdobywanie odznaki „Przyjaciel Łużyc”, „Turysta Euroregionu NYSA”
- zdobywanie odznaki "Turysta SENIOR" i Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej
- zdobywanie międzynarodowej odznaki wędrowniczej IVV
2. Organizatorzy wycieczki:
- Oddział Łużycki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
59-800 Lubań ul. Łużycka 1 tel. kom. 604 927247 e-mail: ptsmluban@poczta.fm
- Osiedlowe Koło PTTK nr 35 Lubań tel. 75 72165 85 e-mail: henryk.slawinski@gmail.com
3. Miejsce:
Zbiórki uczestników rajdu Motel Łużycki w LUBANIU ul. Zgorzelecka 51
- Wyjazd autokaru na trasę 15 km do Leśnej PKP o godz. 13:30
- Wyjazd autokaru na trasę 10 kn. do Zamku CZOCHA o godz. 14:30
4. Przebieg tras:
- 10 km. Zamek CZOCHA - szlak żółty - Złotniki Lubańskie Ośrodek "Złoty Sen" - szlak
niebieski i czerwony - Zapora Złotnicka - szlak czerwony - Karłowice.
- 15 km. Leśna PKP - szlak żołty - Zapora Leśniańska - szlak żółty - Zamek CZOCHA - szlak
żółty - Złotniki Lubańskie Ośrodek "Złoty Sen" - szlak niebieski - Zapora Złotnicka - szlak
czerwony - Karłowice.
Powrót do Lubania autrokarem około godz. 20:00
5. Wpisowe:
- osoby dorosłe: 15,00 PLN , dzieci i młodzieży szkolona 10,00 PLN ,
w tym karta startowej IVV: ulgowa krajowa 2,00 PLN, normalna krajowa
4,00 PLN lub normalna zagraniczna 6,00 PLN.
6. Świadczenia:
- przejazd autokarem na miejsce startu do wędrówki i powrót z Karłowic do Lubania
- mapka trasy wędrówki i plakietka okolicznościowa
- na mecie kiełbaska z chlebem i herbatą, ognisko przy muzyce i puszczanie wianków
- na mecie stempel IVV i pieczęć okolicznościowa rajdu oraz punkty do odznak GOT,
OTP, TDŚ.
Serdecznie zaprasza OŁ PTSM w Lubaniu.
Impreza dofinansowana
ze środków budżetowych Miasta Lubań i Starostwa Powiatowego w Lubaniu

