“III Motocyklowy Rajd Historyczny Szlakiem Legionów Marszałka
Józefa Piłsudskiego – Dziedzictwo”
(7 - 9.06.2019)
Organizatorzy:



Fundacja "Rajd Katyński" oraz SMMRK
Józef Stańczyk

Komandor Rajdu:
Józef Stańczyk (jozef.stanczyk@rajdkatynski.com)
PROGRAM RAJDU:
7.06.2019


Godz. 20:00 – zbiórka uczestników na miejscu noclegu - Ośrodek Relaks ( ul. Tuszyńska 113,
95-020 Wiśniowa Góra, http://www.wisniowa-urlop.pl/ , rezerwacja@wisniowa-urlop.pl ).
Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.



Objazd terenów związanych z I Wojną Światową. Powrót około godziny 22:00 na teren ośrodka.
Dystans do pokonania: ok.40 km.

8.06.2019 – całkowity dystans do pokonania: ok. 170 km
 8:00 – wyjazd z ośrodka, jedziemy obejrzeć zbiory eksponatów wojennych znanego kolekcjonera.
 11:00 – przejazd do Łodzi.
 12:00 – zwiedzanie dawnego więzienia carskiego a obecnie Muzeum Tradycji
NIepodległościowych.
 14:00 – przejazd pod budynek, w którym mieszkał Józef Piłsudski.
 14:00-16:00 – czas wolny ( posiłek i odpoczynek).
 16:00 – przejazd pod Pomnik Katyński znajdująacy się przy Kościele pw. MB Zwycięskiej, a
następnie pod pomnik Legionisty.
 Około 18:00 – powrót do ośrodka.
 20:00-23:00 – spotkanie z zaproszonym gościem w sali katechetycznej w Bedoniu
Przykościelnym.
9.06.2019 – całkowity dystans do pokonania: ok. 200 km
 8:00 – Msza Święta w Bedoniu Przykościelnym, w Kościele pw. MB Królowej Polski. Po Mszy
Świętej spotkanie z opiekunem miejsca pamieci znajdującego się przy kościele.
 10:00 – wyjazd w kierunku Warszawy, Przyjazd do Sulejówka do Milusina, gdzie mieszkał
Marszałek Piłsudski. Przejazd do Białobrzegów, gdzie w koszarach Fortu Beniaminów, po kryzysie
przysięgowym, byli internowani polscy oficerowie, Legioniści.
 Przejazd pod Belweder, gdzie mieszkał i zmarł Jóżef Piłsudski. Zakończenie rajdu i powrót do
domów.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1. Zapisy listem elektronicznym u Komandora Rajdu prowadzimy do dnia 3.06.2019. Zgłaszając
uczestnictwo proszę podać:
a. imiona i nazwiska zgłaszanych uczestników Rajdu;
b. telefon kontaktowy;
c. adres elektroniczny do korespondencji;
d. markę/ i model/e motocykla.
2. Każdy uczestnik otrzyma rajdowe upamiętnienie i gadżety RK.
3. Organizatorzy zapewniają „coś” do zjedzenia na ognisku. Pozostałe wyżywienie w czasie
Rajdu jest w gestii uczestników.
4. Pamiętajmy o zabraniu ze sobą obok dobrego humoru również śpiewnika, chęci śpiewania na
ognisku.
5. Organizacja „III Motocyklowego Rajdu Historycznego szlakiem Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego
- Dziedzictwo” nie jest usługą turystyczną w rozumieniu Ustawy „O usługach turystycznych”, Dz. U. Nr
223, poz. 2268 z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.
6. Każdy uczestnik Rajdu jedzie na własną odpowiedzialność i odpowiada za siebie zgodnie z
obowiązującymi odpowiednimi przepisami prawa, w tym prawa o ruchu drogowym.
7. Wpisowe: 100,- PLN (wpłaty na konto Fundacja "Rajd Katyński", 55 2530 0008 2060 1054 6805 0001
, tytułem: Darowizna - RL
Potwierdzenie wpłaty wysłane do komandora rajdu w formie elektronicznej ( pdf ) jest wymagane do
wpisania na listę uczestników.
8. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednocześnie akceptacją przedstawionych informacji organizacyjnych „III
Motocyklowego Rajdu Historycznego szlakiem Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego - Dziedzictwo”.

