NIEDZIELNEGO KOŁOWANIA Z „JEDNOŚLADEM”

Ze względu na długość trasy prosimy o rozważne decydowanie o uczestnictwie w
rajdzie!

„Jednośladowe linoskakanie”
11.06.2017r.

4. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW DLA UCZESTNIKÓW RAJDU:
 Pamiątkowa wklejka.
 Potwierdzenie zdobytych punktów na Kolarską Odznakę Turystyczną.

REGULAMIN

ORGANIZATOR:

5. INFORMACJE DODATKOWE”
 Na terenie parku linowego w Rudnicy, przewidziany postój z
ogniskiem. Kiełbaski, chleb lub bułki we własnym zakresie
 Dla chętnych możliwość przejścia tras w parku linowym (płatność we
własnym zakresie, ilość wejść zależna od możliwości finansowych  i
kondycji wspinającego) Więcej informacji dostępnych na stronie
parku linowego w Rudnicy http://www.rudnicapark.pl
 Czas postoju zależny od liczby chętnych do wspinaczki, oraz szybkości
przejścia tras.

jednoslad.pila@gmail.com

http://www.facebook.com/pktrjednoslad

1. TERMIN :

Niedzielne Kołowanie z „Jednośladem” odbędzie się
w dniu: 11 czerwca 2017 r. (niedziela) godzina 8:00.
Prowadzący : Paweł Zalewski
Kontakt: 696 349 131
2. CELE IMPREZY:
 Popularyzacja turystyki rowerowej jako czynnej formy wypoczynku.
 Promowanie aktywnego wypoczynku.
 Zdobywanie punktów na Kolarską Odznakę Turystyczną.
 Integracja i zawarcie nowych znajomości.
 Możliwość sprawdzenia i udoskonalenia techniki jazdy na rowerze
w różnych warunkach terenowych oraz po zmroku.
 „Bliskie spotkania” z przyrodą.
3. TRASA :

Start: Piła, Plac Konstytucji 3 maja godz. 8:00
Trasa: Piła – Szydłowo – Skrzatusz – Dobino – Przybkowo – Wałcz –
Kołatnik/Pluskota – Rudnica – Kłębowiec – Wałcz COS – Chwiram – Różewo –
Skrzatusz – Szydłowo - Piła
Długość trasy około 90 km.
UWAGA

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 Udział w rajdzie młodzieży do lat 18 pod opieką osoby dorosłej.
 Każdy z uczestników bierze udział w rajdzie na własną
odpowiedzialność.
 Uczestnicy zobowiązują się znać przepisy Kodeksu drogowego
i ich przestrzegać.
 Członkowie PTTK z opłaconą składką za rok 2017 są ubezpieczeni
od NNW. Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.
 Impreza odbędzie się w podanym terminie bez względu na pogodę.
 Uczestnicy zobowiązują się znać i przestrzegać regulaminu rajdu oraz
„Karty Turysty”. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego
przestrzegania.
 Poprzez udział w rajdzie, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację
wizerunku w mediach społecznościowych i lokalnych portalach
internetowych.
 Zaleca się używanie kasków ochronnych i kamizelek odblaskowych.
 W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.

ZAPRASZAMY !!!
Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM

