REGULAMIN
XI rajdu rowerowego po powiecie żagaoski
„Znam Ziemię Żagaoski”
19-20 września 2015 r.
1. Organizator:
Stowarzyszenie Turystyczne Ogniwo, Klub rowerowy PTTK O/Żagao
2. Termin Rajdu:
19-20 wrzesieo 2015 r.
3. Cel rajdu:
* aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
* popularyzacja i upowszechnianie turystyki kolarskiej,
* zapoznanie uczestników rajdu z walorami krajoznawczo-turystycznymi, historią i dorobkiem
kulturalnym powiatu żagaoskiego,
* popularyzacja odznaki krajoznawczej „Znam Ziemię Żagaoską”,
* integracja osób uprawiających turystykę kolarską.
4. Warunki uczestnictwa w Rajdzie:
W rajdzie uczestniczyd może każdy, kto akceptuje regulamin, może pokonad na rowerze dystans
około 50 km oraz w terminie nadeśle opłatę uczestnictwa i zgłoszenie.
5. Program Rajdu:
Sobota 19.09.2015 r.

10:00 przyjmowanie uczestników
10:30 wyjazd na trasę rajdu
16:30 zakwaterowanie na bazie
17:30 Konkursy turystyczno-sprawnościowe i wiedzy krajoznawczej
19:30 Ognisko i drobny poczęstunek przy ognisku

Niedziela 20.09.2015 r.
10:00 Rozdanie nagród
11:00 Wyjazd na trasę
14:00 Zakooczenie rajdu

6. Opłata uczestnictwa:
- 10 zł od osoby
7. Opłata za nocleg:
Pokój wieloosobowy w Gospodarstwie Agroturystycznym z pościelą 40 zł/osoby
(ograniczona ilośd miejsc, decyduje kolejnośd zgłoszeo)
Pole namiotowe rozbicie namiotu 10 zł + 10 zł od osoby
Wpłatę należy wpłacid w terminie do 18.09.2015 r. na konto:
Bank Pekao S.A. 91 1240 6856 1111 0010 2200 0807 z dopiskiem „XI Rajd Rowerowy”
8. Zgłoszenia:
Zgłoszenia zawierające wszystkie żądane dane oraz potwierdzenie dowodu wpłaty należy przesład na
adres mailowy: ogniwo.zagan@wp.pl z dopiskiem w tytule „XI Rajd Rowerowy”
9. Świadczenia w ramach wpisowego:
*obsługę przewodnicką na trasie,
* transport bagażu podręcznego,

* możliwośd wygrania nagród w konkursach,
* materiały krajoznawcze,
* ciepły posiłek na bazie i śniadanie,
* ognisko integracyjne z poczęstunkiem turystycznym,
* potwierdzenie punktów do odznak: KOT i ZZŻ
10. Nagrody:
* nagrody – w konkursie Krajoznawczym
* nagrody – w konkursach turystyczno-sprawnościowych
11. Od Organizatorów:
Rajd odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę. Niepełnoletni uczestniczą w
Rajdzie pod opieką osoby dorosłej. W razie rezygnacji po 18.09.2015 r. opłata uczestnictwa nie
będzie zwrócona. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialnośd za ewentualne szkody wynikłe z ich winy.
Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów.
Rajd odbywa się przy wsparciu rzeczowym Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
Telefon kontaktowy: Grzegorz Kołodziejski 500 049 272
e-mail: ogniwo.zagan@wp.pl
Oficjalna strona Stowarzyszenia Turystycznego Ogniwo
www.ogniwo.zagan.pl

