RODZINNY DWUDNIOWY RAJD ROWEROWY
REGULAMIN

Cel imprezy:
 Wzrost atrakcyjności turystycznej gmin poprzez promocję atrakcyjnych miejsc w
poszczególnych,
 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
Organizatorzy:
 Dorota Tyszkowska
 Współorganizatorzy: Jolanta Kurban - Galijew oraz Małgorzata Warcaba
Data i miejsce imprezy:
 21/22 czerwca 2014r.
Uczestnictwo:
W imprezie może uczestniczyć każda chętna osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia pod opieką
rodzica/opiekuna , która do 13 czerwca 2014r. dokona zgłoszenia, wpłaty wpisowego (w
wysokości 10zł) oraz wypełni oświadczenie. Opłaty wpisowe przyjmowane będą w biurze
LGD „Ziemia Chełmońskiego” (w godzinach 9:00 – 16:00) lub na konto
1020 5558 1111 1234 8980 0094 Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie
www.ziemiachelmonskiego.pl
Zapewniamy:
-przewodników/opiekunów grup,
-trasę rajdu połączoną ze zwiedzaniem ciekawych miejsc w tym m.in. Muzeum w
Radziejowicach
-miejsce biwakowe przy Muzeum Kresów Południowo Wschodnich w Adamowie Parcel możliwość bezpłatnego zwiedzenia muzeum,
-opiekę medyczną,
-pierwszego dnia popołudniu ciepły posiłek, kawę, herbatę, drugiego dnia śniadanie
-animacje dla dzieci, gry i zabawy integracyjne, ognisko.
- przetransportowanie zebranych w wyznaczonym miejscu i terminie namiotów i śpiworów
Nie zapewniamy:
- Namiotów, śpiworów, rowerów i innych akcesoriów rowerowych.
Uwaga:
1. Namioty i śpiwory należy dostarczyć do biura LGD do dnia 9 czerwca włącznie!
2. Prosimy o zabranie ze sobą „zestawu małego skauta” czyli kubek, talerzyk oraz
sztućce.

Program:

Grupa I
Start: godz.10:00 plac przy Domu Kultury w Żabiej Woli
Trasa: Żabia Wola – Józefina – Osowiec – Makówka – Kuklówka Zarzeczna – Wężyk –
Grzymek – Kamionka – Radziejowice – Adamów Parcel –Adamów Wiś – Biniszewicze
Grupa II
Start: godz.11:00 Plan Zygmunta Starego w Grodzisku Maz.
Trasa: Plac Zygmunta Starego – Kałęczyn – Janinów – Wandzin – Maruna Sucha – Budy
Józefowskie – Stare Budy Radziejowickie – Radziejowice – Adamów Parcel – Adamów Wieś
- Biniszewicze
Meta Rajdu:
Muzeum Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie
Dystans:
Ok.25 km

Informacje dodatkowe:
 Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad i przepisów prawa o ruchu drogowym
oraz poleceń pilotów.
 Osoby niepełnoletnie (nieposiadające uprawnień do samodzielnego poruszania się po
drogach) mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób dorosłych.
 Zaleca się posiadanie kasków (w szczególności przez dzieci).
 Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność
 Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany harmonogramu rajdu

