1. CELE RAJDU
- zapoznanie uczestników rajdu z walorami krajoznawczoturystycznymi, historią i dorobkiem kulturalnym powiatu
Ŝagańskiego
ze
szczególnym
uwzględnieniem
gminy
Niegosławice,
- propagowanie turystyki rowerowej jako formy czynnego
wypoczynku,
- popularyzacja odznaki krajoznawczej „Znam Ziemię śagańską”,
- integracja środowiska turystów kolarzy,
- nawiązanie nowych kontaktów i przyjaźni.
2. ORGANIZATOR
PTTK śagań Klub Rowerowy,
Stowarzyszenie Turystyczne : „Ogniwo”
3. HONOROWY PATRONAT
Starosta Powiatu śagańskiego – Krzysztof Jarosz
4. TERMIN I MIEJSCE RAJDU
Rajd odbędzie się w dniach 4-5 lipca 2009 r.
Baza Rajdu: Krzywczyce - gospodarstwo agroturystyczne
Pana Romana Wierzchosławskiego.
5.WARUNKI UCZESTNICTWA
- w rajdzie uczestniczą miłośnicy „dwóch kółek”, którzy zgłoszą
swój udział do dnia 29 czerwca 2009r.(do godz. 1500) dostarczając
„kartę zgłoszenia” wraz z wpłatą wpisowego do Biura Zarządu
Oddziału PTTK w śaganiu Pl. Klasztorny 1 68-100 śagań.
- młodzieŜ do lat 18 przebywa pod opieką dorosłych
- wyŜywienie we własnym zakresie
- ubiór oraz sprzęt turystyczny odpowiedni do charakteru i
warunków pogodowych, sprawny rower - wyposaŜony zgodnie z
przepisami kodeksu ruchu drogowego.

6. WPISOWE
- członkowie Klubu Rowerowego, członkowie PTTK – 12 zł
- nie zrzeszeni w PTTK
- 15 zł
Uwaga: wpisowe płacone po terminie wzrasta o 3 zł
Istnieje moŜliwość rezerwacji jazdy konnej.
Wpisowe naleŜy wpłacać do kasy Oddziału PTTK w śaganiu, lub na
konto:
PTTK Oddział w śaganiu Pl. Klasztorny 1
BZ WBK S.A. I/O śAGAŃ 63 1090 2558 0000 0006 4000 0057
7. ORGANIZATOR ZAPEWNIA
- nocleg w warunkach turystycznych (naleŜy zabrać namiot, śpiwór,
materac)
- transport bagaŜu w trakcie trwania rajdu
- obsługę przewodnicką
- moŜliwość wygrania upominków w konkursach
- materiały krajoznawcze
- potwierdzenie punktów do KOT i ZZś
- ciepły posiłek na bazie w dniu 04.07.2009 r
- ognisko integracyjne i poczęstunek turystyczny
- inne niespodzianki
8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU
- uczestnik na rajdzie przebywa na własną odpowiedzialność – na
czas trwania rajdu ubezpiecza się we własnym zakresie
- przestrzega przepisów o ruchu drogowym, p/poŜ., Karty Turysty
- udziela pomocy innym uczestnikom
- posiada dowód osobisty a członkowie PTTK waŜną legitymację
- przestrzega regulamin rajdu oraz zarządzenia organizatora rajdu

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Rajd odbędzie się w podanym terminie bez względu na pogodę w
razie nie przybycia na rajd wpisowe nie podlega zwrotowi
- organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez uczestników rajdu, jak równieŜ za szkody wyrządzone
uczestnikom przez osoby trzecie,
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu naleŜy do
organizatora
- organizator zastrzega sobie moŜliwość zmian w programie rajdu

PTTK śAGAŃ KLUB ROWEROWY,
STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE „OGNIWO”

DO ZOBACZENIA NA RAJDZIE!
PROGRAM RAJDU
03 lipca 2009 r.
Przyjmowanie bagaŜy od uczestników rajdu - godz. 1300-1630 Dom
Turysty śagań Pl. Klasztorny 1
04 lipca 2009 r.
Przyjmowanie uczestników rajdu – Dom Turysty PTTK śagań Pl.
Klasztorny 1 godz. 900 -930
Wyjazd uczestników na trasę rajdu: śagań Krzywczyce godz. 930
Zakwaterowanie ~ godz. 1630
Konkursy i ognisko integracyjne od godz. 1800
05 lipca 2009 r.
Wręczenie nagród za udział w konkursach godz. 900
Wyjazd uczestników na trasę rajdu: Krzywczyce Szprotawa
Małomice śagań – godz. 1000 Przyjazd do śagania ~1500
Odbiór bagaŜy –Dom Turysty1800 - 1900. Zakończenie rajdu 1900
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w PTTK śagań Pl. Klasztorny 1
tel. 068- 3773527; tel.500049272 lub na stronie internetowej
www.ogniwo.zagan.pl

REGULAMIN
V Rajdu Rowerowego po Powiecie śagańskim
„Znam Powiat śagański”
4-5 lipca 2009 r.
Współfinansowanie V Rajdu po Powiecie śagańskim:

Powiat śagański

PTTK śagań Klub Rowerowy

Stowarzyszenie
Turystyczne „Ogniwo”

