REGULAMIN

KLUBOWEGO RAJDU CYKLISTÓW
*Z ORSZAKIEM TRZECH KRÓLI*

MAPKA TRASY RAJDU CYKLISTÓW
Wschowa – Buczyna – Mścigniew – Zaborówiec – Brenno
– Wijewo – Radomyśl – Lgiń – Hetmanice – Wschowa

Wschowa – Buczyna – Mścigniew
- Zaborówiec – Brenno – Wschowa
6 STYCZNIA 2016

REGULAMIN

1.

ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANZATOR:

REGULAMIN

6.

KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ *HORYZONT* WSCHOWA

2.

PATRONAT:

STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE ZIEMI WSCHOWSKIEJ
3.

CEL:

a) poznawczy – przybliżenie uczestnikom rajdu walorów turystycznokrajoznawczych regionu wschowskiego
b) rekreacyjny – popularyzacja turystyki kolarskiej jako formy
aktywnego wypoczynku, bliski kontakt z przyrodą, doskonalenie
umiejętności poruszania się w trudnym terenie
c) kształcący – pogłębienie i rozszerzenie wiedzy na tematy:
dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska naturalnego i ekologii w
naszym regionie

TERMIN:

4.

środa dnia 6 stycznia 2016 r.
Zbiórka o godz.: 9:30 na podwórzu Klasztoru
we Wschowie
W Brennie uczestniczymy we Mszy Św. o godz. 12:00

Meta – ALTANA ”NA KISOWNI” Brenno o godz. 13:00
5.

TRASY RAJDU ROWEROWEGO:

Wschowa – Buczyna – Mścigniew – Zaborówiec –
Brenno - Wschowa, długości około 32.0 km
Uczestnikom rajdu oferujemy:
przygodę, miłe towarzystwo, ognisko, gorący
posiłek oraz gorące napoje

WARUNKI UCZESTNICTWA:
w rajdzie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież
od 15
dzieci do lat 15 mogą brać udział tylko pod opieką dorosłych
szkoły czy placówki oświatowe zgłaszają się w grupach pod opieką
nauczyciela
uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie lub grupowo do dnia

4 stycznia 2016 r.,
e-mail:

tel. kom.

lutman51@o2.pl

661 237 745;

,

7.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
gorący posiłek i napoje
- fajne towarzystwo

8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
uczestnicy rajdu pieszego i rowerowego powinni mieć ze sobą
pojemniki z wodą mineralną
uczestnicy powinni posiadać ubiory dostosowane do potrzeb turystyki
pieszej i rowerowej
organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody
wyrządzone przez uczestników jak i osoby trzecie
dzieci i młodzież do lat 18 – uczestniczący w rajdzie rowerowym
powinni posiadać kartę rowerową

Polisę ubezpieczeniową NW, dla uczestników rajdu,
wykupuje organizator rajdu na wspólnej liście u agenta PZU.
DO ZOBACZENIA NA TRASIE RAJDU !
ORGANIZATORZY EKO RAJDU ROWEROWEGO

