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XXXI Międzynarodowy Rajd Rowerowo-Pieszy EuroJumelages 

OSCAR 2020 
 

Zapraszamy piechurów i rowerzystów, którzy chcą w gronie europejskich 

pocztowców i pracowników telekomunikacji odkrywać dolnośląskie tajemnice, 

 do udziału w Międzynarodowym Rajdzie Rowerowo-Pieszym EuroJumelages 

OSCAR 2020 od 29 czerwca do 03 lipca we Wrocławiu 

Rajd jest wpisany do kalendarza imprez komisji ds. sportu i turystyki PP SA 

 

 

 

Rajd OSCAR jest imprezą cykliczną, która odbywa się co roku w innym państwie. 

W Polsce odbędzie się po raz piąty (Lubniewice - 1996, Garbicz - 2004, Szklarska 

Poręba – 2010, Słubice – 2015). 

W rajdzie weźmie udział około 150 uczestników z Polski, Niemiec, Danii, Francji 

i Szwajcarii, którzy będą zmagać się z własnymi słabościami na trasach pieszych 

i rowerowych. W ciągu dwóch dni rajdowych (wtorek, czwartek) uczestnicy pokonają 

dzienne dystanse: rowerzyści grupa 1 - 100 km , grupa 2 - 60 km a piechurzy trasy 

odpowiednio grupa 1 - 15 km i grupa 2 - 6 km. Trasy poprowadzą m.in. na Ślężę i po 

północnych okolicach Wrocławia. Rajdowa środa to wspólne zwiedzania Wrocławia. 

W czwartkowy wieczór odbędzie się uroczystość związana z zakończeniem rajdu 

i obchodami 30 lat działalności ruchu EuroJumelages w Gorzowie Wlkp.  

Organizator rajdu - Stowarzyszenie EuroJumelages w Gorzowie Wlkp. – jest członkiem 

europejskiego ruchu pracowników poczty i telekomunikacji - Eurojumelages, 

utworzonego w 1959 roku. Obecnie skupia on około 10500 członków w 12 krajach. 

Członkowie ruchu tworzą sieci kontaktów poprzez spotkania kulturowe, sportowe 

i turystyczne. 

 

RAJDOWE SZCZEGÓŁY 

http://www.jumelages.org.pl/
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Ramowy program rajdu  

Poniedziałek - do 19:00 - przyjazd i zameldowanie uczestników, 20:00 – kolacja 

i oficjalne rozpoczęcie spotkania 

Wtorek - śniadanie, wyjazd w trasy piesze i rowerowe do Ślęży, poczęstunek 

w przerwie wyprawy, obiadokolacja, czas wolny 

Środa - śniadanie, zwiedzanie Wrocławia (min. Afrikarium, Panorama Racławicka, 

Rynek Główny, Ostrów Tumski - szczegóły w trakcie opracowania), obiad w centrum. 

zwiedzanie Wrocławia cd., obiadokolacja, czas wolny  

Czwartek - śniadanie, wyjazd w trasy piesze i rowerowe na północ od Wrocławia, 

poczęstunek w przerwie wyprawy, obiadokolacja, wieczór z okazji XXX-lecia 

EuroJumelages w Gorzowie Wlkp. i zakończenie rajdu 

Piątek - po śniadaniu wyjazd uczestników  

 

ODPŁATNOŚĆ: 820,00 złotych od uczestnika 

Zapewniamy: noclegi w pokojach 2-osobowych w hotelu ***, wyżywienie, 

ubezpieczenie, bilety wstępu, przejazdy, pakiet rajdowy (koszulka + niespodzianka). 

Osoby uprawnione mogą skorzystać z dofinansowania z ZFŚS. O szczegóły należy 

pytać we właściwej komórce socjalnej. 

Płatności można wnosić w ratach: 300 zł po zatwierdzeniu zgłoszenia – nie później 

niż 31 marca, pozostała część do 15 czerwca. 

Koszty rezygnacji: Do 15 maja 2020 r. – bezkosztowo; po 15 maja 2020 r. – 50 % 

wpłaconej kwoty.  

 

Kontakt w razie pytań: Adam Poholski, sekretariat@jumelages.org.pl, 502 016 114; 

ZGŁOSZENIA:  https://forms.gle/SVEnRm3Qp8cCjr7b7 
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