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IX Zlot Rowerowy TR

 

L odbywa się pod hasłem Szlakiem domów łużyckich po Gminie Sulików  
i jest powszechnie dostępną imprezą turystyczną mającą na celu: 
 promowanie aktywnego wypoczynku i turystyki rowerowej, 
 integrację społeczności lokalnej, 
 promocję Gminy Sulików oraz ich walorów turystycznych. 
 

Organizatorem IX Zlotu Rowerowego TR

 

L jest Towarzystwo Rozwoju Lokalnego PERSPEKTYWA. 
 

IX Zlot Rowerowy TR

 

L odbędzie się dnia 13 września 2014 roku (sobota) bez względu na pogodę. 
 

W Zlocie może wziąć udział każdy, kto zadeklaruje uczestnictwo, składając „kartę uczestnictwa” na 
mecie Zlotu. „Kartę uczestnictwa” (i inne materiały) można pobrać na stronie internetowej 
www.sulikow.pl lub otrzymać na mecie Zlotu. Materiały Zlotu można także otrzymać e-mailem po 
wysłaniu zapotrzebowania na adres ejkur@op.pl 
 

Uczestnicy Zlotu mają obowiązek: 
 zorganizować drużynę składającą się z członków rodziny, przyjaciół, kolegów i koleżanek z pracy, 

szkoły, organizacji itp. oraz nadać jej nazwę, 
 zaplanować i zrealizować wycieczkę rowerową, w trakcie której drużyna odwiedzi jak najwięk-

szą liczbę domów ujętych w „Pomocniku do planowania wycieczki”, 
 zameldować się na mecie Zlotu („Farma na Rozdrożu” w Mikułowej PKP) pomiędzy godziną  

1300 a 1400, 
 wziąć udział we współzawodnictwie drużyn, czyli uczestniczyć w konkursach przygotowanych 

przez organizatorów1, opisanych w „Regulaminie współzawodnictwa drużyn IX Zlotu Rowero-
wego TR

 

L”, 
 wziąć udział w „Wielkim Śpiewaniu” po zakończeniu współzawodnictwa drużyn. 
 

Uczestnicy Zlotu mają prawo: 
 zwiedzić „Farmę na Rozdrożu” i korzystać z jej urządzeń, 
 posilić się specjałami „Farmy na Rozdrożu” na warunkach określonych przez gospodarzy, 
 otrzymać pamiątkowy znaczek IX Zlotu Rowerowego TR

 

L po ofiarowaniu organizatorowi co 
najmniej czterech złotych,  

 uczestniczyć w losowaniu głównej nagrody, pod warunkiem posiadania znaczka IX Zlotu Rowe-
rowego TR

 

L, 
 otrzymać nagrody i upominki wg zasad określonych przez organizatora. 
 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników 
Zlotu oraz za bezpieczeństwo nieletnich uczestników Zlotu, którzy powinni uczestniczyć w imprezie 
pod opieką osób dorosłych. 
 

Zespół organizacyjny IX Zlotu Rowerowego TR

 

L: Elżbieta Kowalczyk, sekretarz zlotu, Edward Kurjański, kierownik zlotu, tel. 

606918492, Kinga i Sylwester Superson, gospodarze mety, tel. 75 7776565. 

                                                 
1
 do współzawodnictwa drużyn zalicza się konkurencje: gdzie jest TR

 

L, zbudujemy nowy dom, mój łużycki dom, „Paweł i Gaweł…” 
oraz „wiejskie narty” 


