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DORZECZA PARSĘTY

Lokalna Organizacja Turystyczna Dorzecza Parsęty

http://www.parseta.org.pl       http://www.lot.parseta.pl
78-230 Karlino ul. Koszalińska 96 A

tel. (+ 48 94) 311 72 47; fax (+48 94) 311 71 16
e-mail:zmigdp@parseta.org.pl

DATA RAJDU:
● Dwudniowy rajd rowerowy odbywający się w dniach 11-12.08.2006r

WARUNKI UCZESTNICTWA:
● Uczestnicy rajdu muszą posiadać własne rowery

● wiek: ukończone 18 lat / osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie jedynie pod opieką 
dorosłych osób, biorących na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:
● Nocleg na polu namiotowym (Przystań kajakowa w Karlinie)  

● Ochrona pola namiotowego podczas nie obecności rajdowców 

● Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zapewnia ubezpieczenie rowerzystów podczas 
imprezy

● Po rajdzie przewidziana jest impreza z ogniskiem kończąca rajd, podczas której uczestnicy 

otrzymają dyplomy oraz ciepły posiłek. Pamiątką po rajdzie będą koszulki, kubki i dyplomy

BAZA NOCLEGOWA: 
● Przystań kajakowa w Karlinie (uczestnicy musza posiadać własne namioty)

ZAPISY:
● zgłoszenia na rajd do dnia 07.08.2006 r. 

(nr tel. (094) 311 6858; fax. (094) 311 7116; e-mail: lot@parseta.pl)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu INTERREG III A Polska (Województwo 
Zachodniopomorskie)-Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia

http://www.parseta.org.pl/
mailto:zmigdp@parseta.org.pl


TRASA RAJDU:

Pierwszy Dzień Rajdu (Piątek 11.08.2006): 
● 1600 Zbiórka na przystani kajakowej w Karlinie 

● 1700  Wyjazd do Domacyna pod Figurę Matki Boskiej Królowej Narodów

● 1900 Powrót na przystań kajakową w Karlinie

● 2130 Posiłek, spotkanie przy ognisku

Karlino – Domacyno  (Figura Matki Boskiej Królowej Narodów) – Karlino 

Przystanki: Kozia Góra (pałac i park), Malonowo, Karwin,

Drugi Dzień Rajdu (Sobota 12.08.2006):
● 930 Zbiórka na przystani kajakowej w Karlinie

● 1000 Wyjazd do Pyszki (Mokradło Pyszka)

● 1330 Powrót na Przystań kajakową w Karlinie

● 1530Posiłek spotkanie przy ognisku

Karlino – Pyszka (Mokradło Pyszka) – Karlino

Przystanki: Lubiechowo (pałac i park dworski), Poczernino (dworek i park dworski), Kłopotowo 
(pałac), Wrzosowo (park)

CEL RAJDU:
- integrowanie środowiska turystów-rowerzystów polskich i niemieckich
- zapoznawanie turystów-rowerzystów z walorami turystyczno-krajoznawczymi regionu
- popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki rowerowej

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Rajd rowerowy „Szlakami Dorzecza Parsęty” jest imprezą otwartą, nie odpłatną o charakterze 

rekreacyjno-integracyjnym;

- od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki rowerowej;

- osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie jedynie pod opieką dorosłych opiekunów, biorących na 

siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo;

- picie alkoholu w czasie trwania rajdu jest niedozwolone;

- każdy pełnoletni uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność; 

- kierownictwo rajdu ze względu na bezpieczeństwo uczestników i warunki pogodowe może 

zmienić, skrócić a nawet odwołać poszczególne etapy rajdu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
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w ramach Programu INTERREG III A Polska (Województwo 
Zachodniopomorskie)-Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia
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