„Od Pierwsze Kadrowej do Pierwszej Brygady – Strzelcy”
II Rajd Motocyklowy szlakiem Legionów Polskich
Marszałka Józefa Piłsudskiego
(15.06-17.06 2018)

Organizatorzy:



Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński
Józef Stańczyk

Komandor Rajdu:
Józef Stańczyk (jozef.stanczyk@rajdkatynski.com)
PROGRAM RAJDU:
15.06.2018
 Od godziny 18:30 przyjazd do Krakowa, na miejsce noclegu , na camping Clepardia nr 103 (ul.
Pachońskiego 28a, Kraków, współrzędne: GPS N 50.054330 E 19.562856). Ceny: 28 zł osoba
dorosła, 8 zł motocykl, 15/20 zł za namiot mały/duży, domki typu bungalow pokoje: 2 osoby
110 zł, 3 osoby 140zł, 2-4osoby 170 zł. Opłata za kwatery i posiłki we własnym zakresie.
Zaplecze socjalne znajduje się na terenie campingu. Na terenie obiektu , po godz. 22:00,
obowiązuje cisza nocna.
 Po przyjeździe wszystkich uczestników obędzie się panel dyskusyjny, o tematyce Legionów
Polskich lub wieczorny przejazd motocyklami po Krakowie.
16.06.2018 – całkowity dystans do pokonania: ok. 100 km
 7:00 – pobudka.
 9:00 – spotkanie z zaproszonym gościem z GRH 1 Pułku Piechoty 1 Brygady Legionów Józefa
Piłsudskiego.
 11:30 – wyjazd do Muzeum Czynu Niepodległościowego w Krakowie-Olendrach, Dom im.
Józefa Piłsudskiego, al. 3 Maja 7. Zwiedzanie wystawy.
 14:30 – wyjazd do Fortu Swoszowice 51 ½ , ul. Józefa i Floriana Sawiczewskich 46, Kraków.
Zwiedzanie wystawy.
 Obiadokolacja i czas wolny.

 Ok godziny 18:30, dla chętnych, wyjazd z miejsca zakwaterowania komunikacją miejską lub
motocyklami do Starego Miasta. W dniach naszego pobytu organizowane będą w Krakowie
dni dla uczczenia Stulecia Odzyskania Niepodległości.
17.06.2018 – całkowity dystans do pokonania: ok. 200 km
 9:15 – wyjazd do Katedry Wawelskiej.
 10:00 – Msza Święta.
 Po Mszy Świętej zejście do Krypty Srebrnych Dzwonów, złożenie wieńców przy trumnie
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przy sarkofagu Marii i Lecha Kaczyńskich, a także pod
pomnikiem Św. Jana Pawła II.
 12:00 – wyjazd na trasę przemarszu Pierwszej Kadrowej do Kielc.
 Ok. 15:00 – zakończenie Rajdu przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Zapisy listem elektronicznym u Komandora Rajdu prowadzimy do dnia 7.06.2018. Zgłaszając
uczestnictwo proszę podać:
a. imiona i nazwiska zgłaszanych uczestników Rajdu;
b. telefon kontaktowy;
c. adres elektroniczny do korespondencji;
d. markę/i i model/e motocykla.
2. Nocujemy w budynkach na podłodze lub łóżkach (konieczne co najmniej materace/karimaty i
śpiwory). Możliwość rozbicia namiotu
3. Przyjeżdżamy na motocyklach udekorowanych biało-czerwona flagą.
4. Każdy uczestnik otrzyma rajdowe upamiętnienie w postaci naklejki i gadżety RK.
5. Organizatorzy zapewniają wrzątek i „coś” do zjedzenia. Pozostałe wyżywienie w czasie
Rajdu jest w gestii uczestników.
6. Pamiętajmy o zabraniu ze sobą obok dobrego humoru również śpiewnika, chęci śpiewania na
wieczornym spotkaniu.
7. Organizacja II Rajdu Motocyklowego szlakiem Legionów Marszałka Piłsudskiego -”Od Pierwszej
Kadrowej do Pierwszej Brygady – Strzelcy”, 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.
9. Każdy uczestnik Rajdu jedzie na własną odpowiedzialność i odpowiada za siebie zgodnie z
obowiązującymi odpowiednimi przepisami prawa, w tym prawa o ruchu drogowym.
10. Wpisowe: 100- PLN (wpłaty na konto SMMRK, 50 8213 0008 2010 0900 6766 0003 ,
http://www.rajdkatynski.com/o-smmrk/konto.html , wpłaty na konto do wpłat na Rajd Katyński. Tytuł
wpłaty: Wpłata na cele statutowe).
Koszt wpisowego obejmuje koszt gadżetów RK, wieńców, zniczy, wynagrodzenia dla grupy
rekonstrukcyjnej a także wstęp do muzeum Fortu Swoszowice. Potwierdzenie wpłaty wysłane do
komandora rajdu w formie elektronicznej ( pdf ) jest wymagane do wpisania na listę uczestników.
11. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednocześnie akceptacją przedstawionych informacji organizacyjnych
II Rajdu Motocyklowego szlakiem Legionów Marszałka Piłsudskiego -”Od Pierwszej Kadrowej do
Pierwszej Brygady – Strzelcy”.

