PTTK Oddział Mazowsze poszukuje do współpracy rodziny podróżników, którzy podejmą się
przejechania i zrelacjonowania w sympatyczny i praktyczny sposób podróży rowerowej
z Zakopanego do Krakowa wyznaczonymi trasami VeloMałopolska.
Relacja z podróży posłuży wydaniu przewodnika „VeloMałopolska. Dziennik podróży”.
Przewodnik będzie zawierał relację (opis trasy, refleksje, uwagi, wskazówki, wyjątkowe
wrażenia) młodego członka rodziny (wiek 11-16 lat) z 8-9 dni wycieczki rowerowej.
Opis (podlegający późniejszej redakcji, korekcie) powinien być wzbogacony o zdjęcia z trasy,
krótkie filmiki typu youtube/tik tok, zdjęcia typu selfie. Cennym elementem relacji
z wycieczki będą uwagi o charakterze spontanicznym, emocjonalnym i przemawiającym do
wyobraźni potencjalnych turystów, w tym dzieci/młodzieży. Przewodnik powinien pozwolić
zaplanować czytelnikom własną wycieczkę.
Mogą się w nim również znaleźć odnośniki do istniejących w internecie stron, ciekawostek,
questów, a także porady (jak korzystać z mapy, co zrobić, gdy przebijemy oponę, jak zaczepić
rower w pociągu, co można zjeść na trasie +ciekawy przepis na lokalne danie).
Czas realizacji: od 10.07 do 10.08
Wstępny plan wycieczki:
I dzień
Przejazd z Krakowa do Zakopanego pociągiem
Podróż rowerem do Nowego Targu (po drodze termy – jako przystanek)
W Nowym Targu możliwość lotem samolotem/balonem
Bór na Czerwonem
Nowotarskie lody
Szlak owcy
Nocleg w okolicy (Miejsce Przyjazne Rowerzystom)
II dzień
Łopuszna
Dębno
Niedzica
Zapora
Nocleg w okolicy
III dzień
Ścieżka wokół jeziora czorsztyńskiego, tzw. VeloCzorsztyn
Lenistwo i nocleg w okolicy
IV dzień
Szczawnica
Spływ Dunajcem na pontonach
Zwiedzanie uzdrowiska
Zjeżdżalnia grawitacyjna na Palenicy
Nocleg w okolicy

V dzień
Nowy Sącz
Łącko – sady, tłocznia Maurera
Nocleg w okolicy
VI dzień
Przejazd pociągiem do Tarnowa
Trasa Nowy Sącz – Tarnów częściowo w budowie – informacja na temat powstawania tras
rowerowych
Zwiedzanie i nocleg w Tarnowie
VI dzień
Wietrzychowice
Wrażenia z miejsca, w którym Dunajec wpada do Wisły
VII-VIII
Przejazd Wiślaną Trasą do Krakowa, po drodze Uście Solne, Puszcza Niepołomicka

Materiały multimedialne (lub ich część) powinny być nadsyłane możliwie po każdym dniu
wycieczki.
Należy się liczyć z możliwością uczestnictwa rowerzystów towarzyszących wycieczce ze
strony Zamawiającego (sami pokrywają swoje koszty).
Cena za realizację zadania: 5000 zł
Prosimy o przesłanie próbki tekstu dot. wycieczki rowerowej (około 2500 znaków ze
spacjami), i przykładowego selfie na rowerze lub/i krótkiego filmiku typu tik tok na adres
mazowsze@pttk.com.pl.

