
XXII RAJD KOLARSKO-PIESZY „WITAMY WAKACJE”
BOSZKOWO, 4 CZERWCA 2022 ROKU

I ORGANIZATOR
* MKKT-PTTK  „ŁAZIKI”  Włoszakowice, oddział PTTK w Kościanie przy współudziale: Starostwa Powiatowego 
   w Lesznie, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach.
   Rajd jest współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Lesznie.

II CELE IMPREZY
* Propagowanie turystyki pieszej i rowerowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
* Poznanie piękna Powiatu Leszczyńskiego, a szczególnie części Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
* Spędzenie czasu  wolnego na łonie przyrody.

III UCZESTNICTWO
W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny i turyści indywidualni, którzy do dnia 31 maja 2022 r. zgłoszą swój 
udział opłacając wpisowe, które wynosi 8 zł dla dzieci i młodzieży oraz 10 zł dla dorosłych. Dodatkowe 
informacje o imprezie można uzyskać w godzinach wieczornych pod numerem tel:  65 5370 181 i 796 918 
193 (Kazimierz Jankowiak). Meta rajdu w Boszkowie w Ośrodku „Karczemka”, ul. Turystyczna.

IV META RAJDU
* Przyjmowanie uczestników w godz. 11.00-12.30.
* Na mecie konkursy sprawnościowe i konkurs krajoznawczy „Polska moja Ojczyzna”.
* Zakończenie rajdu około godz. 14.00.

V TRASY RAJDU
* Piesza Włoszakowice-Ujazdowo-Boszkowo (ok. 6 km).
   Start: boisko ZSO Włoszakowice godz. 10.00 4 czerwca 2022 r.
* Piesza i kolarska dowolna, opracowana przez uczestników.

VI PRAWA I OBOWIĄZKI
* Każdy uczestnik otrzyma znaczek rajdowy, drużyny dyplomy, a najlepsi w konkursach nagrody.
* Grochówka do własnego naczynia.
* Uczestnik powinien posiadać odpowiedni ubiór do uprawiania turystyki.
* Młodzież do lat 18 bierze udział wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, a drużyny szkolne pod opieką 
   nauczycieli.
* Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty i poleceń kierownictwa imprezy.
* Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się od następstw 
   nieszczęśliwych wypadków na własny koszt.

Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w tym 
wizerunku przez MKKT-PTTK „Łaziki” dla potrzeb XXII Rajdu „Witamy Wakacje”.

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
                                                                                                 Serdecznie zapraszamy!


