
 
 
 
 
 

Z A P R O S Z E N I E 
  

na klubową wędrówkę rowerową: 
 

 „Kajakarze na Rowerach 2011”  
 

organizowaną przez Wrocławski Klub Wodniaków „WIADRUS” (Oddział  Wrocławski PTTK). 
  

Termin:   14,15,16 październik 2011 
Miejsce:   Góry Izerskie 
Ilość uczestników:  10 osób (liczy się kolejność zgłoszeń). 
  
Trasy wędrówek  

Propozycje, które zostaną uzgodnione z uczestnikami oraz dopasowane do umiejętności. Dopuszczamy wariant podziału na dwie grupy 5 
osobowe o różnych stopniach sprawności – na innych trasach. 

 
15.10.2011 
Trasa 1a - długość ok. 35 km, średni stopień trudności (kilka stromych podjazdów) 

Orle � (czerwony) Kobyla Łąka  � (niebieski) Jagnięcy Jar  � Rozdroże pod Cichą Równią � (zielony) Zwalisko � Szklarska Poręba Górna � 
(droga przy torach) Jakuszyce � (czerwony) Orle 

 
Trasa 1b - długość ok. 48 km, całodzienna, łatwa technicznie 

Orle � (czerwony) Chatka Górzystów � (walcowa droga) Polana Izerska � (nowa droga izerska) Kamieniec � (droga sudecka 404) Rozdroże 
Izerskie � Zakręt Śmierci � Szklarska Poręba Górna � (droga przy torach) Jakuszyce � (czerwony) Orle 

 
16.10.2011 
Trasa 2a - długość ok. 30 km 

Orle � (czerwony) Chatka Górzystów � (droga borowinowa) Izerskie Bagno � (Kozi Potok) Polana Izerska � (niebieski, ceglana droga) Jagnięcy 
Jar � (niebieski) Rozdroże pod Cichą Równią � (zielony) Polana Jakuszycka � (asfalt) Orle 

 
Trasa 2b  - długość ok 45 km, średnio-trudna, po drogach szutrowych. 

Orle � (czerwony) Chatka Górzystów � (droga borowinowa) Izerskie Bagno � (Kozi Potok) Polana Izerska � (niebieski, ceglana droga) Jagnięcy 
Jar � (niebieski) Rozdroże pod Cichą Równią � (zielony) Polana Jakuszycka � (asfalt) Dział Izerski � (zielony, Czechy) Babi kout � (droga wzdłuż 
Izery) Bukovec � (zielony, most na Izerze, potem wzdłuż granicy, czerwony) � Orle 

 
Trasa 2c - długość ok. 18,5 km, średnio-trudna 

Orle � (czerwony) Chatka Górzystów � (Sina droga) Jagnięcy Jar � (niebieski) Rozdroże pod Cichą Równią � (zielony) Polana Jakuszycka � 
(czerwony) Orle 

  
 
Harmonogram: 
14.10.2011   17:00 Zbiórka na przystani  WKW  Wiadrus we Wrocławiu ul. Rzeźbiarska 6 – pakowanie rowerów 
   17:30 Wyjazd do Szklarskiej Poręby/Jakuszyc 
   21:00 Uzgodnienie tras na dzień następny. 
  
15.10.2011   10:00 Wyjazd rowerami na trasy (propozycje 1a, 1b). 
 
16.10.2011    9:30 Wyjazd rowerami na trasy (propozycje 2a, 2b, 2c). 
            około   16:30  Wyjazd do Wrocławia 
            około      20:30 Zakończenie wędrówki na przystani WKW Wiadrus  
 
 
Wymagane:     

1. Posiadanie sprawnego roweru turystycznego z szerokimi oponami i z przerzutkami przednimi i tylnymi. 
2. Zapasowe dętki i zestaw narzędzi. 
3. Umiejętność jeżdżenia na rowerze po drogach piaszczystych, wzniesieniach. 

 
  



Wpisowe: 
  

Członkowie klubu Wiadrus (z opłaconymi składkami za 2011): 140,- 
Pozostali: 160,- 

 
W cenie: transport rowerów, transport osób i bagaży, 2 noclegi (miejsce na łóżku w pokoju 5 osobowym, ubikacje, 

łazienki na korytarzach), ubezpieczenie NNW, wesołe towarzystwo i kompanija do podpijania piwa. 
 
 
Uwagi: 

1. Wyżywienie we własnym zakresie. 
2. Należy zabrać własne śpiwory – noclegi są bez pościeli (jeszcze się wyjaśni w związku ze zmianą terminu).  
3. W przypadku liczby chętnych ponad 10 osób – dodatkowe osoby są mile widziane pod warunkiem: 

a. Zapewnienia sobie samemu transportu osób i rowerów. 
b. Możliwości zarezerwowania przez organizatora dodatkowych miejsc noclegowych. 
c. Wpłaty wpisowego: 

i. Członkowie klubu Wiadrus (z opłaconymi składkami za 2011):  75,- 
ii.  Pozostali: 95,- 
iii.  Wpisowe obejmuje miejsce na łóżku, ubezpieczenie i wesołą kompaniję. 

  
     
Zgłoszenia i wpisowe (po potwierdzeniu zapisania) do dnia 04.10.2011 przyjmuje: 

Marek Nawracaj,   
tel. +48 697 094 376 
mail: my.manaw@gmail.com 
konto bankowe:  62 1140 2004 0000 3802 1043 4632 
 

 
 
 
 
 
 


