Internationaler
Volkssportverband

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Oddział Łużycki w Lubaniu

Polska Federacja
Popularyzacji Turystyki

PERMANENTNY RAJD IVV „DOOKOŁA LUBANIA”
18 km (PW03) 2020 r.
1. UCZESTNICTWO
Rajd jest imprezą ogólnodostępną, zorganizowaną zgodnie z zasadami międzynarodowej
organizacji sportów ludowych IVV (Internationaler Volkssportverband). Trasę rajdu można
przejść wielokrotnie. Stempel do książeczek IVV można uzyskać dwa razy w roku – jedną
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. oraz drugą (po zmianie numeru na pieczęci)
od 1 lipca do końca roku. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką
osoby pełnoletniej. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
2. START i META
Motel Łużycki, ul. Zgorzelecka 51, 59-800 Lubań (skrzyżowanie ul. Kopernika i Jana Pawła II)
3. POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA
W Motelu Łużyckim należy zgłosić obsłudze recepcji chęć udziału w rajdzie IVV. Wykupić
odpowiednią kartę startową (Z – obcokrajowcy 6 zł lub 1,50 €, N – dorośli 4 zł lub U – dzieci,
młodzież, inwalidzi, renciści 2 zł) i ją wypełnić. Następnie pobrać mapkę z opisem trasy
i w trakcie jej przejścia potwierdzić pieczątką min. 2 miejsca (np. Zajazd Eureka, Muzeum
Regionalne). Po przybyciu na metę należy okazać potwierdzenia i wtedy można uzyskać
stempel IVV.
4. ZGŁOSZENIA i INFORMACJE
Ze względów organizacyjnych udział w rajdzie z przewodnikiem lub grup powyżej 10 osób
należy zgłosić do organizatora: Henryk Sławiński, kom. 604927247 (pn – pt 9.00 – 15.00).
5. PRZEBIEG TRASY (mapka na odwrocie)
Motel Łużycki – ul. Zgorzelecka – ul. Podwale – pl. 3-go Maja – ul. 7 Dywizji – al. Kombatantów – ul. Sybiraków – Kościelnik – rz. Kwisa – Jałowiec – Uniegoszcz ul. Jeleniogórska –
Lubań ul. Jeleniogórska – ul. Boczna – Uniegoszcz ul. Dębowa – niebieski szlak turyst. –
Lubań ul. Biwakowa – ul. Główna – ul. Mostowa – ul. Różana – ul. Rybacka – ul. Rataja –
ul. Tkacka – Rynek – ul. Wrocławska – ul. Jana Pawła II – Motel Łużycki

pieczątka Zajazd Eureka

pieczątka Muzeum Regionalne

