Przybliżony kosztorys udziału w dniu polskim

XVIII Międzynarodowego Rajdu Pieszego IVV

„3 Dni – 3 Kraje – 3 Wędrówki”
27.04.2018r.
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Ceny

Nocleg na Hali Sportowej w Lubaniu (wymagane posiadanie
własnego śpiwora i karimaty)
dnia 26.04.2018r
Nocleg w hotelu, motelu, pokojach gościnnych lub agroturystyce
w Lubaniu lub okolicy (rezerwacja we własnym zakresie)
dnia 26.04.2018r
Wpisowe za udział w wędrówce z punktami żywieniowymi na
trasie:
6 km IVV (przystosowana do przejazdu wózkiem inwalidzkim)
10 km IVV (zalecana dla młodszych klas szkół podstawowych)
15 km IVV (zalecana dla młodszych klas szkół podstawowych)
24 km IVV (szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)
42 km IVV
dnia 27.04.2018r
Wpisowe za udział na trasach rowerowych 25 km i 50 km z
jednym punktem żywieniowym na trasie
dnia 27.04.2018r
Dzień czeski rajdu organizuje:
Klub Czeskich Turystów Nove Mesto pod Smrkem,
CZ 463 65 Nove Mesto pod Smrkem Kmochova 575
tel. +420 606 059 680 e-mail: jmadera@centrum.cz
http://www.nmps.cz/333.php
dnia 28.04.2018r
Tam wszystkie informacje na temat noclegów, wyżywienia tras
pieszych i biegów górskich oraz cen i noclegach
Dzień niemiecki rajdu organizuje:
Powiatowy Związek Sportowy Dolnych Łużyc
Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
telefon / fax : + 49 3583 586 778 e-mail:
D 02 763 Zittau Villingenring 20
tel/fax. +49 3583 586 778 e-mail: wilde@oberlausitzer-ksb.de
www.zittauer-gebirgslauf.de
dnia 29.04.2018r
Tam wszystkie informacje na temat noclegów, wyżywienia, tras
pieszych i biegów górskich oraz cen świadczeń
------------------------------------------------------

Dla turystów
polskich

Płatność
w walucie
obcej *

15,00 PLN 4,00 EUR
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15,00 /
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EUR
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12,00 PLN
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16,00 PLN
20,00 PLN

2,50 EUR
3,00 EUR
3,50 EUR
4,00 EUR
5,00 EUR

15,00 PLN 4,00 EUR

UWAGA: Wszystkie przejazd między miastami
etapowymi rajdu oraz powrót z Niemiec do kraju

tylko we własnym zakresie.
* Ceny mogą ulec zmianom w przypadku dużych zmian w kursie walut.
Wpisowe na rajd zawiera koszt wykupienia karty startowej IVV (nie dotyczy tras rowerowych).
Termin zgłaszania uczestników (rezerwacja noclegów, wyżywienia i przejazdów) - do dnia 20.04.2018r.
Indywidualne zgłoszenia na rajd płatne w biurze imprezy bezpośrednio przed startem.
Na trasach zagranicznych obowiązuje posiadanie ważnych dokumentów tożsamości.
W rajdzie można uczestniczyć przez 1, 2 lub 3 dni.
Organizatorzy zapewniają możliwość bezpłatnego przechowania bagaży w miejscu noclegów i podczas
wędrówki

