
Regulamin  

Rajd Rowerowy „SZLAKIEM TRZECH WIEŻ” 

Boszkowo 28 sierpnia 2016 r. (niedziela) 

I. Organizatorzy: 
- Stowarzyszenie Turystyki Pieszo – Rowerowej „AZYMUT” w Mórkowie 

- MKKT PTTK Łaziki Włoszakowice 

II. Cele Rajdu: 

- poznanie Przemęckiego Parku Krajobrazowego 

- propagowanie turystyki kolarskiej i krajoznawstwa jako czynnej formy  

  wypoczynku 

             - zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej 

                   - wymiana doświadczeń i integracja środowiska kolarskiego 

 - promocja Pojezierza Leszczyńskiego 
 - nawiązanie nowych kontaktów i przyjaźni  

III. Start i Meta rajdu: 
- rajd startuje 28 sierpnia 2016 r. Baza Ośrodek Wypoczynkowy KARCZEMKA  

Boszkowo ul. Turystyczna 1.  

 

IV. Zgłoszenia i wpisowe: 

            -   w rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy miłośnicy turystyki kolarskiej, młodzież 

               do lat 18 tylko pod opieką osób pełnoletnich, którzy do dnia 10 sierpnia 2016r. 

               prześlą zgłoszenie na karcie zgłoszeń wraz z kserokopią dowodu wpłaty  

               wpisowego na adres  poczty elektronicznej azymut.morkowo@gmail.com 

                     opłacając jednocześnie wpisowe w wysokości 35zł.na konto    Stowarzyszenia 

                     Turystyki Pieszo – Rowerowej „AZYMUT” z zaznaczeniem  "Trzy Wieże".  

                     W przypadku zgłoszenia po terminie wpisowe wzrasta o 10zł.a organizator nie 

                     gwarantuje pełnych świadczeń. 

Wpisowe w kwocie 35 zł płatne przelewem na konto 

08 1940 1076 3136 2722 0000 0000 

Stowarzyszenie Turystyki Pieszo - Rowerowej AZYMUT 

Mórkowo 20, 64-111 Lipno 

V.       Przebieg rajdu 

- uczestnicy wyposażeni w mapkę trasy wyruszają z Karczemki na trasę 

samodzielnie między godz.9.00 a 10.00 

            - w czasie pokonywania trasy należy zaliczyć punkty kontrolne znajdujące się  

              przy wieżach widokowych w Dominicach, Olejnicy i Kluczewie potwierdzając je 

              na karcie uczestnictwa 

            - kolejność zaliczania punktów kontrolnych dowolna 

            - zamknięcie mety o godz.14.30 

            - trasa rajdu liczy około 50 km. 

 

 



VI. Świadczenia organizatora: 

                 -metalowy znaczek i naklejkę samoprzylepną 

                 -odcisk pamiątkowej pieczątki 

                 -dyplomik uczestnictwa 

                 -obiad na zakończenie 

                 -nagrody i puchary dla 3 najlepszych w klasyfikacji rajdu 

 

VII.  Obowiązki uczestników 
                 - przestrzeganie Karty Turysty, regulaminu rajdu i poleceń organizatorów 

                 - przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 

                 - posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu  

                   Drogowego 

  

 

    VIII. Postanowienia końcowe: 
                 - organizatorzy Rajdu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

                   uczestników osobą trzecim, a każdy uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za  

                  szkody z jego winy 

                 -uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków w własnym  

                  zakresie 

                 - nieobecność na rajdzie nie upoważnia do zwrotu wpisowego 

                 -ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów 

                 -rajd odbędzie się bez względu na pogodę 

 

IMPREZA ODBYWA SIĘ NAZASADZIE SAMOORGANIZACJI, A UCZESTNICY 

DOKONUJĄ JEDYNIE WPŁAT NA JEJ ORGANIZACJĘ 

 

DO ZOBACZENIA NA TRASIE RAJDU !!! 


