
Obóz  rowerowo – rekreacyjny  „Odkrywcy  Białego  Śląska” 

O WYPRAWIE

Śląsk Biały− określenie stworzone w okresie międzywojennym XX w.  w  Polsce,  tworzące podział ówczesnej 
polskiej części Górnego Śląska ( województwo śląskie ) na trzy części : „Śląsk Czarny”, „Śląsk Biały” i  „ Śląsk 
Zielony ”. Śląskiem Białym określił Gustaw Morcinek północne tereny Wyżyny Śląskiej, a określenie to 
nawiązywało do białych wapiennych wzgórz oraz powstających na podłożu wapieni 
i dolomitów jasnych gleb rędzinowych i bielicowych. Najważniejszym miastem Białego Śląska jest Lubliniec.
 Lasy, cisza, spokój stanowią idealną atmosferę dla aktywnego wypoczynku. 

Koncepcja naszego wyjazdu: 
Oferta skierowana jest do uczniów klas 4-8, lubiących aktywnie spędzać czas wolny. Oprócz codziennych 
wycieczek rowerowych, uczestnicy wezmą udział w  w zajęciach sportowych, grach terenowych, czy grach 
świetlicowych. Naszą bazą noclegową będzie „ Oblacka Przystań ”, położona wśród lublinieckich lasów. Jest 
otoczona przepiękną zieloną okolicą, idealną do spacerów, nordic walkingu, czy wycieczek rowerowych. Ponad 
120 km ścieżek rowerowych pozwoli nam dotrzeć do najciekawszych przyrodniczo i architektonicznie miejsc 
ziemi lublinieckiej. Zgodnie z programem, zakładamy codzienne wycieczki rowerowe na odcinkach od 10 do 42 
km. Grupa będzie pod opieką dwóch doświadczonych pedagogów, z wieloletnim stażem rowerowym. Będzie 
liczyła maksymalnie 15 osób z opiekunami. Grupę pilotuje przewodnik posiadający uprawnienia instruktora 
turystyki rowerowej, a zamyka drugi z opiekunów. Będziemy się poruszali po drogach asfaltowych, szutrowych,
leśnych i polnych. Podczas wycieczek rowerowych uczestnicy przestrzegają zasad ujętych w regulaminie. 
Czas dziennej wycieczki to zazwyczaj od 9.30 do 16.00. Na jazdę na rowerze przeznaczone jest ok. 50% tego 
czasu, pozostałe,  to czas zwiedzania, odpoczynku, relaksu w ładnych miejscach, posiłków.
Na rowerach podróżujemy  wyłącznie z podręcznym bagażem dziennym, umieszczonym w zależności od 
preferencji: w sakwie, torebce lub koszyku na kierownicy, małym plecaku itp.
Grupa będzie zakwaterowana w wyremontowanym obiekcie, w pokojach 4 osobowych z łazienkami. 
W czasie całego wyjazdu mamy zapewnione wyżywienie  - 3 posiłki dziennie serwowane w restauracji 
znajdującej się na terenie obiektu.
Na miejsce zbiórki - „  Oblacka Przystań ” ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec, uczestnicy  ( wraz ze swoimi 
rowerami ) są dowożeni w 1 dniu obozu do godz. 12.00. 
Z kolei w ostatnim dniu obozu są odbierani w tym samym miejscu do godz. 11.00.

PRZYKŁADOWY  PLAN  DNIA

   •   7.30 – pobudka, toaleta poranna
    •   8.00 – gimnastyka poranna
   •   8.30 – śniadanie
    •   9.30 – 16.00 – wycieczka rowerowa zgodnie z programem ( w trakcie lunch oraz zwiedzanie
                    okolicznych atrakcji )
    •  16.30 –  18.00 - zajęcia sportowe
    •  18.30 – kolacja
    •  19.00 – 21.00 – zajęcia świetlicowe
    •  21.30 – 22.00 – toaleta wieczorna
    •  22.00 –  7.00 - cisza nocna



PRZYDATNE  INFORMACJE

CO   NALEŻY  ZABRAĆ  NA  WYJAZD  ROWEROWY  ?

Uczestnik powinien posiadać w czasie trwania imprezy turystycznej odpowiedni sprzęt sportowy, 
odzież oraz wyposażenie, stosownie do rodzaju imprezy turystycznej i przewidzianych aktywności. 
Przede wszystkim Uczestnik powinien posiadać:

• sprawny rower, najlepiej po przeglądzie w serwisie
• kask rowerowy – obowiązkowo
• oświetlenie rowerowe 
• dzwonek
• dętkę zapasową – pasującą do własnego roweru
• pompka
• zapięcie do roweru
• mały plecak lub sakwę przypinaną do roweru na rzeczy podręczne 
• bidon zamontowany na rowerze - zalecany 
• ubrania : nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, kurtka przeciwdeszczowa/przeciwwietrzna, bluzka z 
długim rękawem, koszulki z krótkim rękawem, ubranie do spania, krótkie spodenki, wygodne spodenki na 
rower, długie getry, długie spodnie, skarpetki, bielizna, buty na rower, buty po rowerze, klapki, rękawiczki na 
rower, bluza lub polar, strój kąpielowy, strój sportowy
• kosmetyki : żel pod prysznic, pastę do zębów, krem do opalania z filtrem, szczoteczka, szampon, mały ręcznik
turystyczny szybkoschnący, maseczki – najlepiej FFP2 lub FFP3  CE 1437, płyn do dezynfekcji
• apteczka : maść na stłuczenia, leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, krople żołądkowe, coś na oparzenia, 
plastry, bandaż elastyczny, gaza, octenisept, koniecznie zabierz leki, które zażywasz systematycznie. Jeśli 
cierpisz na jakieś schorzenie, o którym powinien wiedzieć przewodnik, poinformuj go wcześniej (np. mocna 
alergia, padaczka, cukrzyca, astma etc).
• dokumenty : WAŻNA legitymacja szkolna 

      WAŻNA  karta rowerowa 

JAKIE  PANUJĄ  ZASADY  PODCZAS  WYJAZDU ?

Każdą grupę pilotuje  przewodnik. Jest to osoba z doświadczeniem rowerowym, posiadająca uprawnienia 
instruktora turystyki rowerowej.  Tylko przewodnik wie jak jechać, i  którą trasę będzie pokonywać grupa. 
Przewodnik decyduje o tym, kiedy i gdzie robimy postoje (oczywiście można i potrzeba mu zgłaszać chęci 
postoju). Każdy jest odpowiedzialny za siebie.

 PRZESTRZEGANIE  I  ZNAJOMOŚĆ  PRZEPISÓW  PRAWA  O  RUCHU DROGOWYM

Każdy jeździ z taką prędkością, aby czuł się pewnie i bezpiecznie. Na rowerze nie ścigamy się,  nie stwarzamy 
niebezpiecznych sytuacji. Podczas wyjazdu nie wyłączamy myślenia. Myślimy o grupie osób, nie tylko o sobie 
samym. W przypadku ruchliwych odcinków drogi, dzielimy się na 2 podgrupy, aby samochody mogły nas 
swobodnie wyprzedzać. Na podjazdach każdy jedzie swoim tempem. Jeśli jest długi podjazd i ktoś zostaje w 
tyle, czekamy na ostatniego, aż ten wyjedzie i wspólnie ruszamy w drogę. 
Więcej informacji na temat zasad podczas wyprawy przekazuje przewodnik pierwszego dnia. Nie zostawiamy 
żadnego uczestnika na pastwę losu. Przede wszystkim, dobrze się bawimy.


