
Szanowni Państwo!
           Działacze turystyki pieszej Polskiej Federacji Popularyzacji Turystyki,
Polskiego  Towarzystwa  Schronisk  Młodzieżowych  i  Polskiego  Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego serdecznie zapraszają turystów z kraju i zagranicy
na  Dolny Śląsk  do  wspólnej  wędrówki  szlakami  turystycznymi  przez piękną
dolinę rzeki Kwisy na Pogórzu Izerskim.
       Mamy nadzieję, że spotkanie turystów w różnym wieku z różnych krajów
Europy przyczyni się do nawiązania wielu przyjaźni, poprawi kondycję fizyczną,
a piękny krajobraz na długo pozostanie w pamięci uczestników imprezy.

           Z turystycznym pozdrowieniem Wiceprezydent PFPT
                             Henryk Sławiński

1. Organizator:
Oddział Łużycki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
PL 59-800 Lubań  ul. Łużycka 1

2. Termin:   28 kwietnia 2017r. (piątek)
start od godz. 6:00 do godz. 10:30, meta do godz. 17:00

3. Uczestnictwo:
Impreza  jest  rajdem  pieszym  ogólnodostępnym  bez  limitu  czasowego
zorganizowana zgodnie z zasadami Międzynarodowej Organizacji Turystycznej
(Internationaler Volkssportverband) IVV.
Udział dzieci i młodzieży tylko pod opieką dorosłych.

4. Długość tras, miejsce i godziny startu:
Trasy poprowadzone oznakowanymi przez organizatorów szlakami 
turystycznymi. Dokładną mapę terenu „Lubań i okolice” (wydawca „Plan”) 
można nabyć na starcie.
  6 km (dla osób niepełnosprawnych i małych dzieci z przedszkoli)

start: Hala Sportowa Lubań od godz.                                 9:00 do 10:30
 10 km (dla osób niepełnosprawnych i dzieci ze szkół podstawowych) 

start: Hala Sportowa Lubań od godz.                                 9:00 do10:30  
 15 km start: Hala Sportowa Lubań od godz.                                 8:00 do 9:00
 24 km  odjazd autokaru na start do Świecia od godz.                   7:00 do 8:00
 42 km odjazd autokaru na start do Leśnej   od godz.                    6:00 do 7:00  
 25 km trasa rowerowa wokół Lubania od godz.                             8:00 do 9:00
 50 km trasa rowerowa wokół Lubania od godz.                             8:00 do 9:00
Meta dla wszystkich tras rajdowych: Hala Sportowa MOSiR  do godz.  17:00      

5. Biuro rajdu:
Hala Sportowa MOSiR w Lubaniu ul. Różana 2 przy drodze nr 30 ze Zgorzelca
do Jeleniej Góry ( 25 km od Zgorzelca, 45 km od Jeleniej Góry )

6. Sprzedaż kart startowych w biurze rajdu:
27 kwietnia 2017r. od godz. 17:00 do godz. 20:00
28 kwietnia 2017r. od godz.   5:45 do godz. 10:15

UWAGA! Wszystkie podane ceny mogą ulec zmianie.

7. Opłaty:
   6 km –   10,00 PLN   15 km –  14,00 PLN   42 km –  20,00 PLN
 10 km –   12,00 PLN   24 km –  16.00 PLN
wpisowe obejmuje cenę wykupienia karty IVV normalnej – 4,00 PLN,
ulgowej – 2,00 PLN
Wpisowe na trasy rowerowe 25 km oraz 50 km – 15,00 PLN

8. Świadczenia:
 - odznaka na starcie, imienny dyplom i stempel IVV na mecie
 - medal za ukończenie maratonu
 - skromny poczęstunek oraz napoje w wyznaczonych punktach kontrolnych i na 

mecie
 - punkty pomocy medycznej na trasie
 - darmowy przewóz uczestników na miejsce startu
 - nieodpłatna przechowalnia bagażu

9. Obowiązki uczestników:
 - wykupić i dokładnie wypełnić kartę startową IVV
 - wędrować wyznaczoną trasą i uzyskać poświadczenia na punktach    

kontrolnych
 - przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zasad ochrony przyrody
 - ukończyć wędrówkę przed godz. 17:00

10. Zgłoszenia, informacje:
Zgłoszenia na kartach meldunkowych i wpisowe dla grup zorganizowanych  
przyjmuje biuro Oddział Łużycki PTSM ul. Łużycka 1,   59-800 Lubań
tel / fax: 75 721 6580 lub na adres e-mail: ptsmluban@poczta.fm formularz 
dostępny na stronie internetowej www.ptsmluban.vipserv.org/menu3dni.htm  
w terminie do dnia 20 kwietnia 2017r..
Dla osób indywidualnych biuro rajdu na Hali Sportowej MOSiR ul. Różana 2 dnia 
27 kwietnia 2017r. od godz. 17:00 do godz. 20:00 oraz dnia 
28 kwietnia 2017r. od godz. 5:45 do godz. 10:15.
Wszelkie dodatkowe informacje: Henryk Sławiński tel. kom. 604 927 247

11. Noclegi:
 - 100 miejsc w hotelach, motelach i kwaterach prywatnych w Lubaniu i okolicy 

(rezerwacje we własnym zakresie, patrz pkt. 14)
 - 100 miejsc na Hali Sportowej MOSiR (należy posiadać własny śpiwór i
   karimatę). Cena noclegu: 15,00 PLN

12. Informacje różne:
Przy Hali Sportowej dostępne:
 - natryski, przebieralnia, WC, plac parkingowy ogrodzony, kryta pływalnia
 - stoisko z pamiątkami, mapami turystycznymi i widokówkami

13. Program dodatkowy:
- dla chętnych spotkanie towarzyskie w Motelu Łużyckim
 od godz. 19:00 dnia 27 kwietnia 2017r. (1 km od Hali Sportowej) 



14. Baza noclegowa:
Rezerwacja noclegów we własnym zakresie:
(w nawiasie podano odległość od Hali Sportowej)
"Motel Łużycki" – Lubań   (1 km)  +48 75 722 3946
Pokoje Gościnne Pani Krystyna Golis – Lubań   (1 km)  +48 50 928 4442 
Hotel „Zaułek” - Lubań   (1 km)  +48 75 721 4059
Hotel „Tęcza” - Lubań   (1 km)  +48 75 721 2233
Pensjonat Kaskada – Lubań   (2 km)  +48 75 722 3781
Motel „Eureka” – Jałowiec   (3 km)  +48 75 721 7613
Agroturystyka "Ponde Rosa" – Jałowiec   (5 km)  +48 75 721 2320
Agroturystyka „Krystyna” – Nawojów Łużycki   (7 km)  +48 75 721 6794
Hotel "Zaułek" – Olszyna   (9 km)  +48 75 721 2588
Hotel "Leliva" – Leśna (12 km)  +48 75 721 1129
Hotel "Zamek Czocha" – Leśna (15 km)  +48 75 721 1553

Szanowni Państwo!
XVII  Rajd  Pieszy  IVV  „Łużyckie  Wędrówki” jest  pierwszym  dniem  dużej
międzynarodowej  imprezy turystycznej  organizowanej  na terenie Euroregionu
NYSA pod nazwą „3 Dni – 3 Kraje – 3 Wędrówki”.

 Dzień drugi tej imprezy według zasad IVV odbędzie się dnia 29.04.2017r. w
Górach Izerskich a organizatorem jest:

Klub Czeskich Turystów
CZ   463 65 Nove Mesto pod Smrkem  ul. Kmochova 575
tel. +420 606 059 680        e-mail: jmadera@centrum.cz          

Dnia 28 kwietnia 2017r. od godz.16:00 do godz. 17:00 organizator imprezy 
zapewnia odpłatny przewóz autokarami z Lubania (PL) do Novego Mesta pod 
Smrkem (CZ) - koszt przejazdu 15,00 PLN.

 Dzień trzeci tej imprezy odbędzie się dnia  30  kwietnia 2017r. w Górach
Łużyckich a organizatorem jest:

Powiatowy Związek Sportowy Dln. Łużyc (Oberlausitzer Kreissportbund e.V.)
D   02 763 Zittau   Villingenring 20
tel./fax: +49 3583 586 778
e-mail: wilde@oberlau  sitzer-ksb.de   internet: www.zittauer-gebirgslauf.de

Dnia 30 kwietnia 2017r. o godz. 16:00 organizator imprezy zapewnia odpłatny 
przewóz autokarami z Olbersdorfu (D)  do Zgorzelca lub Lubania   - koszt 
przejazdu 15,00 PLN.

W imieniu współorganizatorów imprezy
"3 DNI – 3 KRAJE – 3 WĘDRÓWKI”

serdecznie zapraszamy – do zobaczenia!

POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH
POLSKA FEDERACJA POPULARYZACJI TURYSTYKI

zapraszają na

XVII MI DZYNARODOWYĘ
RAJD PIESZY IVV

„Łużyckie Wędrówki”
Trasy piesze: 6 km 

(dla osób niepełnosprawnych i małych dzieci) 
oraz 10, 15, 24, 42 km

Pogórze Izerskie – Dolny Śląsk      

POLSKA   Lubań 28.04.2017
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