POZNAJEMY
PARKI KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1 RAJD
Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą”
Data i miejsce:




Rajd odbędzie się w dniach 19-23. 07. 2017r.
Baza rajdu Szkolne Schronisko Młodzieżowe ''Pawełek''
42-713 Kochanowice ul. Główna 14 Pawełki

Cel :






Poznanie ciekawych tras i miejsc na terenie P K
Dotarcie bocznymi drogami na rowerach do interesujących miejscowości
Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu
Rajd będzie miał charakter krajoznawczo – integracyjny
Trasa i ramowy program:
 Tempo przejazdu turystyczne / umiarkowane/.
 Trasa zróżnicowana po nawierzchniach od asfaltowej po gruntową
 Dystans dzienny: około 60 km (do Ozimka 80 km)
 Proponowane miejscowości do zwiedzenia: Koszęcin, Herby, Lubliniec, Ozimek, Krasiejów JuraPark
Częstochowa (indywidualnie 80 km) itp.
 Przy wieczornym ognisku razem podejmujemy decyzję gdzie jedziemy nazajutrz
Ekwipunek:
 Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny rower, wyposażony zgodnie z Prawem o Ruchu
Drogowym
 Ubiór dostosowany do pogody
 Wskazany kask ochronny – szczególnie młodzież i dzieci
Meta rajdu:
 Meta rajdu Szkolne Schronisko Młodzieżowe ''Pawełek''
 Noclegi w pokojach 2, 3, 4 osobowych
 Koszt noclegu: - pokój z WC 32 zł od osoby, kolejne doby24 zł + 8% VAT= 25,92 zł
- pokój bez WC 28 z od osoby, kolejne doby20 zł + 8% VAT= 21,60 zł
 Spotkanie przy ognisku / grillu
Świadczenia:
Odcisk pieczęci okolicznościowej
1 x kiełbaski z grilla
Impreza o charakterze zamkniętym dla członków Wandrusa i sympatyków. Ilość uczestników do 15 osób.
Wyżywienie we własnym zakresie.
Zaliczka w kwocie 50 zł/osoba za część noclegów będzie pobierana od 01.05.2017 r. Wpłaty u organizatora.
Postanowienia końcowe:








Nieletni biorą udział w zlocie pod opieką dorosłego uczestnika /rodzic, opiekun /
Uczestnicy zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa, porządku i przepisów ruchu drogowego, nieletni uczestnicy do
posiadania karty rowerowej
Członkowie PTTK są ubezpieczeni grupowo od nieszczęśliwych wypadków w ramach opłaconych składek
Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie
Organizator nie odpowiada za zachowanie uczestników i szkody wyrządzone wobec osób trzecich
Organizowany Rajd nie przynosi dochodów dla organizatora, impreza odbywa się na zasadach non profit.
Zainteresowani uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ubezpieczają się w PZU lub innej instytucji
ubezpieczeniowej we własnym zakresie. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody poniesione przez
uczestników oraz osoby trzecie.

Organizator Ryszard Skonieczny

