
 
 

Stowarzyszenie Miłośników Karwodrzy ma przyjemność zaprosić na 

II Charytatywny Rodzinny Rajd Rowerowy przez Karwodrzę, 
który odbędzie się w niedzielę 28.04.2019. 

 
Rajd jest rajdem tylko z nazwy. Faktycznie będzie rekreacyjnym, rodzinnym przejazdem 
przez Karwodrzę. Z tego powodu nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja. 
 

Trasa rajdu (wg. załączonej mapki) ma ok. 11 km długości, jest trasą łatwą i wiedzie przez 
kilka przystanków - punktów historycznych, miejsc ciekawych i ważnych w Karwodrzy. 
Punkty te będą odpowiednio oznaczone i będą jednocześnie punktami przystankowymi,   
w których będzie można złapać oddech, uzupełnić płyny i posłuchać ciekawej historii 
związanej z danym miejscem. Przystanków będzie 7. W których miejscach? Niespodzianka! 
Dodatkowo na boisku LKKS przewidziane są różne atrakcje: zabawy, rozgrywki, licytacje i 
inne niespodzianki przygotowane przez SMK, KKK, OSP, DPS, WTZ, ŚDS i innych! 
 

Rajd jest imprezą charytatywną, a wszystkie dokonane wpłaty, czy to od uczestników 
(wpisowe), czy od sponsorów (firmy, instytucje itp.), jak i z licytacji internetowych i w dniu 
II ChRRR, będą przeznaczone dla OSP Karwodrza na zakup lub doposażenie średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla naszej jednostki. Nowy samochód ma zastąpić 
mocno wyeksploatowanego, awaryjnego i wiekowego (47 lat!!!) Magirusa 170. Druhowie z 
OSP Karwodrza zabiegają o środki na samochód z różnych źródeł. Widząc potrzebę i 
zaangażowanie strażaków w tę zbiórkę, SMK jako organizator II ChRRR chce dzięki 
Państwa wpłatom dołożyć swoją cegiełkę do tego jakże ważnego zakupu. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Karwodrzy, to jednostka o ponad 60-letniej tradycji. Niestety sama 
tradycja nie pomoże strażakom w akcji. Potrzebny jest do tego odpowiedni sprzęt. 
 

II ChRRR poza zbiórką pieniędzy dla OSP Karwodrza, to dobra rozrywka, rodzinna zabawa 
na świeżym powietrzu, propagowanie bezpiecznego zachowania na drodze, profilaktyka 
antyalkoholowa i pokazanie najmłodszym, że warto pomagać. 
 

Szczegóły, regulamin, formularz, mapka itp. na www.karwodrza.pl/index.php/rajd-2019 
 

Wpłaty minimalne (zachęcamy do wyższych wpłat, gdyż każda złotówka zostanie przekazana naszej OSP): 
1. Pakiet Singiel - 20 zł  (1 osoba dorosła lub 1 dziecko)  
2. Pakiet Familijny - 40 zł za całą rodzinę, niezależnie od ilości osób w rodzinie (1+1, 1+2, 2+2, 2+3, itd.) 
Każda osoba, która wypełni i prześle formularz oraz dokona wpłaty do 14.04.2019 (data przesłania 
formularza i wpłynięcia opłaty) będzie miała zagwarantowany pakiet startowy! LIMIT PAKIETÓW: 200! 
PAKIET SINGIEL: koszulka (rozmiar należy podać w formularzu), pamiątkowy medal, smycz, woda, 
kiełbasa z grilla. 
PAKIET FAMILIJNY: dla rodziców jak w pakiecie singiel + dla dzieci: pamiątkowy medal, smycz, odblaski, 
batonik, soczek oraz kiełbasa z grilla. 
Dodatkowe nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika oraz dla najliczniejszej zgłoszonej rodziny. 

http://www.karwodrza.pl/index.php/rajd-2019

