
Oddział Łużycki PTSM w Lubaniu
organizuje w dniu 17 październik  2015 r. ( sobota)

VII  Międzynarodowy Rajd Pieszy Dookoła Lubania

na trasie IVV  10 i 15  km pod nazwą:

„JESIEŃ   NA   ŁUŻYCACH”
z cyklu imprez "TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA"

1. Cele wycieczki:
   - propagowanie trzeźwości i zdrowego stylu życia
   - promowanie i poznawanie piękna powiatu lubańskiego i miasta Lubań
   - upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa
   - zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej i odznak krajoznawczych PTTK
   - zdobywanie odznaki „Przyjaciel Łużyc", „Turysta Euroregionu Nysa"i Turysta SENIOR
   - zdobywanie międzynarodowej odznaki wędrowniczej IVV

2. Organizatorzy wycieczki:
    - Oddział Łużycki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
       59-800 Lubań ul. Łużycka 1
       tel. kom. 604 92 72 47      e-mail:  ptsmluban@poczta.fm
    - Osiedlowe Koło PTTK nr 35 w Lubaniu
       tel. 75 721 65 80       e-mail:  henryk.slawinski@gmail.com 

3. Miejsce zbiórki i wyjazdu autokaru  oraz  zakończenia wędrówki: „MOTEL  ŁUŻYCKI”   
LUBAŃ  ul. Zgorzelecka 51 / przy drodze krajowej  nr 30
Zbiórka od godz. 9:00 do godz. 9:15,   Wyjazd autokaru do Lubańskiego Wielkiego Lasu o 
godz. 9:30.  Meta rajdu od godz. 14:00 do godz. 16:00.

4. Przebieg trasy:

 Lubański Wielki Las - Żródełko - szlak zielony - wieża obserwacyjna na 
Lesistej – szlak zielony - Ponikowo - Zaręba Dolna – LUBAŃ
ul. Starolubańska - ul. Zawidowska - ul. Łużycka - MOTEL ŁUŻYCKI

5.  Wpisowe: 
      -  osóby dorosłe:  15,00 PLN    , w tym karta startowej IVV normalna krajowa 4,00 PLN lub
normalna zagraniczna 6,00 PLN 

– dzieci i młodzieży   10,00 PLN , w tym karta startowa IVV ulgowa krajowa 2,00 PLN.
– Zgłoszenia chętnych i wpłaty wpisowego tylko do dnia 14 pażdziernika 2015 r. (środa). 

7. Świadczenia:
– na starcie mapka trasy wędrówki i plakietka okolicznościowa,
– na mecie ciepły posiłek, stempel  IVV, dyplomy i nagrody za udział we wszystkich 

edycjach rajdu, 
– punkty do odznak GOT, OTP, TDŚ, MOK, Turysta Przyrodnik oraz IVV.

                  Serdecznie zaprasza  OŁ  PTSM LUBAŃ
                            Rajd dofinansowany ze środków budżetowych 

                         Starostwa Powiatowego w Lubaniu oraz Urzędu Miasta Lubań
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