
Zapraszam na wycieczkę rowerową 

z cyklu: ,,Błękitne Miasto - Rumia”  

W sobotę, 11 lipca 2015 r. odbędzie się wycieczka rowerowa na 

w której mogą brać udział dzieci, młodzież i rodziny. Uczestnicy przejadą razem 

ok. 30 km na trasie: Rumia – Wejherowo – Rumia. Jest to okazja do poznania 

nowych tras leśnych prowadzących do Wejherowa, aktywnego wypoczynku 

i integracji dzieci i młodzieży.  

Zbiórka o godz. 9:00 pod Salką Ministrancką przy parafii św. Krzyża 

w Rumi. Dojazd do Wejherowa ok. godz. 11:00. Zakończenie wycieczki ok. godz. 

14:00 pod Salką Ministrancką przy parafii.  

Uczestnicy zabierają ze sobą: kartę rowerową, koszulki odblaskowe, kask, 

zapasową dętkę, kanapki na drogę oraz wodę w bidonie (koszulkę odblaskową 

można będzie pożyczyć na wyjazd od ks. Michała). Uczestnicy mogą wziąć 

drobne pieniądze na pamiątki, słodycze lub dokupienie wody.  

Organizatorem wyjazdu jest SL SALOS Rumia, a przewodnikiem ks. Michał 

Kwiatkowski (tel. 539 955 256). Opiekunami będą animatorzy i rodzice biorący 

udział w wycieczce. Proszę do piątku 10 lipca o potwierdzenie SMS chęci udziału 

w wycieczce.  

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad ruchu drogowego, 

zachowuje się kulturalnie i słucha bezwzględnie podczas wyjazdu Organizatora 

i animatorów. Regulamin i więcej informacji na stronie: rumiakrzyz.pl 

 

…..……………………………………………………………………………………………….. 
 

ZGODA NA WYJAZD ROWEROWY 
na trasie Rumia- Wejherowo-Rumia w sobotę, 11 lipca 2015 r.  

 

Ja, ……………………………………………………………………………..…………………… 
wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna / córki  
 
………………………………………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko uczestnika wyjazdu)    (Pesel) 

w wycieczce rowerowej w dniu 11 lipca 2015 r. na trasie: Rumia- 
Wejherowo-Rumia. Powierzam syna / córkę pod opiekę ks. Michała 
Kwiatkowskiego.    

Telefon kontaktowy do rodzica / opiekuna ………………………………….  
 

Rumia, dnia …………………….   …………………….……………….……………………………….. 
(czytelny  podpis rodzica / opiekuna) 
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