
Witam Koleżeństwo 
 

    Z uwagi na planowaną wyprawę rowerowo - samochodową w dniach od 23 do 25 czerwca 
2017r (piątek, sobota i niedziela) do elektrowni zlokalizowanej w miejscowości Konin-Pątnów. 
 

Plan wycieczki przedstawia się następująco: 
 

w dniu 23 czerwca godz. 09:00 wyjazd udostępnionymi prywatnymi samochodami osobowymi, 
oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba wynajętym busem osobowym do miejscowości Turek. 
Miejsce spotkania o godzinie 09:00  na starej pętli autobusowej w Kaliszu przy ulicy 
Podmiejskiej, gdzie zapakujemy rowery do samochodu dostawczego (mapka z miejscem startu- w 
załączeniu). 
Przyjazd do Turku  na parking przy cmentarzu przy ul. Chopina 32 około godziny 10:00. 
Państwa rowery z Kalisza do Turku transportowane będą wynajętym samochodem dostawczym. 
W Turku wsiadamy na rowery i jedziemy do miejscowości Licheń Stary - miejsca naszego 
zakwaterowania, po drodze zwiedzając ciekawe miejsca i zabytki. 
W godzinach popołudniowych około godziny 17:00 dojedziemy do Agroturystyki u Arletty  w 
Licheniu Starym na ulicę Mił ą nr 1 i po rozpakowaniu bagaży, pójdziemy na obiadokolację. 
Po posiłku możemy pójść na spacer po okolicy a następnie planujemy relaks przy muzyce i 
pieczenie kiełbasek na grillu. 
Po wieczornych zajęciach rozrywkowych udamy się na spoczynek. 
Następnego dnia w sobotę, planowane śniadanie o godzinie 09:00. 
Wyjazd na rowerach – kierunek elektrownia o godzinie 10:00. 
Przyjazd na teren elektrowni około godziny 10.45. 
Zwiedzanie do godziny 13:00. 
Po zwiedzeniu elektrowni około godziny 13:30 wracamy na rowerach do miejscowości Licheń 
Stary na ulicę Mił ą 1.  
Po przyjeździe około godziny 17:00 planowana  jest obiadokolacja. 
Po posiłku czas na odpoczynek. 
O godzinie 19:30 biesiada przy muzyce i ognisku. 
 

W niedzielę rano o godzinie 09:00 śniadanie. 
Wyjazd o godzinie 10:00 na rowerach do miejscowości Turek na parking przy cmentarzu przy 
ul. Chopina 32. 
W drodze powrotnej możemy zaplanować krótki postój na posiłek. 
Dojazd na umówione miejsce około godziny 16:30. 
Po przyjechaniu do Turku  zapakujemy rowery do podstawionego samochodu dostawczego a my 
wsiadamy do umówionych na godzinę 17:00 prywatnych samochodów osobowych oraz 
ewentualnie wynajętego busa i wracamy do Kalisza. 
Planowany przyjazd do Kalisza o godzinie 18.00. 
 

Jednocześnie informuję, że koszt wycieczki w całości jest po stronie jej uczestników. 



Orientacyjne koszty do poniesienia: 
 

Przewóz rowerów 6,00 x 2 = 12,00       (w obydwie strony przy kalkulacji dla 20 osób)  
                                                                                               (maksymalna liczba przewożonych rowerów to 26 szt.) 
Obiadokolacja     18,00 x 2 = 36,00 
Śniadanie             12,00 x 2 = 24,00 
Nocleg                 22,00 x 2 = 44,00 
--------------------------------------------------------------- 
Razem:                                  116,00 PLN 
 
Przejazd wynajętym busem 8 osób oraz 2 osoby w kabinie samochodu dostawczego z Kalisza do 
Turku   i w drodze powrotnej z Turku do Kalisza kosztować będzie dodatkowo 24,00 PLN od 
osoby. Lista 10 osób sporządzona zostanie według kolejności zgłoszeń. 
Osoby, które dobiorą się w czwórkę i pojadą udostępnionymi prywatnymi samochodami, pokryją 
koszty paliwa i zapłacą kierowcy, który ich powiezie na w/w trasie około 20,00 PLN od osoby. 

______________________________________________________ 
W największym skrócie planowane punkty wycieczki: 
Piątek 
1.  Zapakowanie rowerów do samochodu transportowego 
2.  Wyjazd z Kalisza samochodami  do Turku 
3.  Przyjazd do Turku 
4.  Jazda  Rowerami do Lichenia Starego 
5.  Obiadokolacja 
6.   Relaks przy muzyce 
7.   Spoczynek 
Sobota 
1.   Śniadanie 
2.   Wyjazd rowerami do elektrowni 
3.   Zwiedzanie z przewodnikami elektrowni w Pątnowie 
4.   Powrót rowerami do Lichenia 
5.   Obiadokolacja 
6.   Biesiada przy ognisku i muzyce 
Niedziela 
1.     Śniadanie 
2.     Wyjazd  na rowerach do Turku 
3.     Po drodze posiłek na koszt własny (nie wkalkulowany w cenie wyprawy rowerowej). 
4.     Przyjazd do Turku 
5.     Zapakowanie rowerów do samochodu transportowego 
6.     Wyjazd z Turku samochodami do Kalisza 
 

Obowiązki uczestnika:  
Dobry stan zdrowia umożliwiający udział w imprezie 
• Posiadanie technicznie sprawnego roweru , wyposażonego zgodnie z przepisami 
  kodeksu drogowego oraz obowiązkowo zapasowa dętka 
• Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego , regulaminu wycieczki 
• Posiadani dowodu tożsamości 
• Przestrzeganie poleceń prowadzącego wycieczkę 
• Ubezpieczenie we własnym zakresie 



 

Postanowienia końcowe 
 

• Uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność 
• Uczestnik wycieczki ponosi prawną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy 
• Organizator wycieczki nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
uczestników wycieczki innym uczestnikom i osobom trzecim 
• Zaleca się stosowanie kasku i kamizelki odblaskowej oraz linki do przypięcia roweru 
 

Ważne informacje:  
 

    Informuje się, że w wprawie do elektrowni, udział wziąć mogą osoby, które dojadą w piątek 
własnym transportem do miejsca zakwaterowania w  Licheniu przy ul. Miłej nr 1 - 
Agroturystyka u Arletty,  a w sobotę pojadą z Lichenia do Pątnowa. 
 
Zgłoszenie uczestnictwa w wyprawie do elektrowni w Pątnowie należy dokonać za pomocą 
informacji mailowej na adres: lessadl00@gmail.com – najpóźniej (rezerwacja transportu i miejsc 
noclegowych) do dnia 29-05-2017 r. 
 
Potencjalni uczestnicy wycieczki w zgłoszeniu winni podać:  
1. Jakimi środkami transportu odbywać będą drogę do elektrowni zlokalizowanej w Pątnowie 
2. Czy korzystać będą z transportu rowerów z Kalisza do Turku i w drodze powrotnej z Turku do 
Kalisza 
3. Z ilu noclegów będą korzystać 
4. Z jakich i ilu posiłków będą korzystać 
 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora wyprawy. 
 

                                                                                  Leszek Sadłowski 
 


