Stary W gliniec 11.03.2012r.

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ
„Gwia dzisty Rajd Prymaaprylisowy”
Wycieczka organizowana jest przez:
- Ogólnopolsk
Mi

Grup

Rajdow

„Stary W gliniec” dzia aj

przy Stowarzyszeniu

ników Ziemi W glinieckiej.

- Ko o rowerowe z I owej
- Ko o rowerowe z Ruszowa
1. Udzia w wycieczce rowerowej mog

wzi

wszyscy, którzy maj

uko czone 18 lat. M odsi

musz by pod opiek rodziców lub opiekunów. Je eli maj , nie mniej ni 15 lat mog jecha
bez opiekunów, ale za pisemna ich pisemn

zgod . Dzieci poni ej 15 lat mog

jecha

na

wycieczk wy cznie pod opiek rodziców.
2. Gwia dzisty Rajd Prymaaprylisowy sk ada si z trzech tras rowerowych które spotykaj si w
miejscowo ci Ruszów by wspólnie pojecha

przez miejscowo

Polana do Jagodzina a tam

wspólnie zrobi piknik Prymaaprylisowy. Wycieczki rozpoczynaj si :
Trasa nr 1

przy Domu Kultury w Starym W gli cu w dniu 01.04.2012r. o godz. 9,00,

planowane zako czenie wycieczki oko o godz. 16.00 w tym samym miejscu.
Trasa nr 2

przy Domu Kultury w Ruszowie w

dniu 01.04.2012r. o godz. 10,30 planowane

zako czenie wycieczki oko o godz. 16.00 w tym samym miejscu.
Trasa nr 3

przy Urz dzie Miejskim w I owej w

dniu 01.04.2012r. o godz. 9,00 planowane

zako czenie wycieczki oko o godz. 16.00 w tym samym miejscu.
3. Zg oszenia uczestnictwa w Rajdzie mo na dokona u organizatorów poszczególnych tras na
karcie zg oszeniowej (za cznik do regulaminu ) dost pnej na stronie internetowej.
www.gruparajdowa.pl, www.ruszow24.pl u atwi to organizacje rajdu, lub zg osi si

w dniu

wycieczki na starcie poszczególnych tras rajdu.
4. Trasy Rajdu:
Trasa nr 1

D ugo

trasy 37km. Trasa p aska

rednio trudna prowadzi g ównie drogami

le nymi szutrowymi lub asfaltowymi. Rozpocz cie przy DK w Starym W gli cu nast pnie
wyjazd ul Konopnick , i lasem wzd

linii wysokiego napi cia do miejscowo ci Jagodzin, z

tamta droga asfaltowa do Ruszowa do parku, nast pnie przejazd do Ruin Ko cio a
Poewangelickiego w Ruszowie (w trakcie modernizacji) gdzie mo liwe b dzie zwiedzanie
ko cio a, Nast pnie ulicami Ruszowa oraz duktem le nym do ostoi le nej „Bobry”, z stamt d
przez miejscowo

Polana do Jagodzina, gdzie planowany jest piknik z ogniskiem, nast pnie

powrót obok cmentarza w Jagodzinie do miejscowo ci Piaseczna i stamt d duktami le nymi
do Starego W gli ca zako czenie trasy pod DK w Starym W gli cu.
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Trasa nr 2 D ugo

trasy 19,7km. Trasa p aska rednio trudna prowadzi g ównie drogami

le nymi szutrowymi lub asfaltowymi. Rozpocz cie przy DK w Ruszowie sk d przejazd do
parku, nast pnie przejazd do Ruin Ko cio a Poewangelickiego w Ruszowie (w trakcie
modernizacji) gdzie mo liwe b dzie zwiedzanie ko cio a, Nast pnie ulicami Ruszowa oraz
duktem le nym do ostoi le nej „Bobry”, z stamt d przez miejscowo
gdzie planowany jest piknik z ogniskiem, nast pnie powrót drog

Polana do Jagodzina,
asfaltowa do Ruszowa

zako czenie trasy pod DK w Starym W gli cu.
Trasa nr 3 D ugo

trasy 46,6km. Trasa p aska rednio trudna prowadzi g ównie drogami

le nymi szutrowymi lub asfaltowymi. Rozpocz cie przy Urz dzie Miejskim w I owej sk d
wyjazd ul.

eromskiego w kierunku miejscowo ci Klików, droga szutrow

miejscowo ci Ko cielna Wie

z stamt d drog

doje

amy do

asfaltowa do Ruszowa do parku, nast pnie

przejazd do Ruin Ko cio a Poewangelickiego w Ruszowie (w trakcie modernizacji) gdzie
mo liwe b dzie zwiedzanie ko cio a, Nast pnie ulicami Ruszowa oraz duktem le nym do
ostoi le nej „Bobry”, z stamt d przez miejscowo

Polana do Jagodzina, gdzie planowany

jest piknik z ogniskiem, nast pnie drogami g ównie asfaltowymi powrót przez miejscowo
Ruszów, Ko cielna Wie , Klików do I owej zako czenie trasy przy Urz dzie Miejskim w
owej.
5. Organizatorzy przewiduj

przejazd wspólny wszystkich tras od parku w Ruszowie przez

Ruiny Ko cio a Poewangelickiego w Ruszowie, Polan

do Jagodzina na Wspólny piknik

Prymaaprylisowy ca kiem mo liwe atrakcje, oraz konkursy z nagrodami. Dla uczestników
wycieczki przewidziano pami tkowe dyplomy.
6. Zasady poruszania si

grupy po drogach publicznych zgodnie z kodeksem ruchu drogowego

– jedziemy „g siego” w ma ych 10-15 osobowych grupkach, potem przerwa ok.100 metrów
itd.
7. Na rajd przyje
cz

amy sprawnymi rowerami, zabieraj c ze sob

podstawowe narz dzia i

ci zapasowe – klucze, d tki, atki. Ka dy liczy pod tym wzgl dem na siebie. Grupa

solidarnie pomaga w naprawie.
8. Ubranie: stosowne do warunków pogodowych: zapasowe okrycia przeciwdeszczowe, koszulki
kolarskie, kaski, buty itp.
9. Ka dy uczestnik zabiera w w asnym zakresie prowiant, napoje itp. Mo liwe rozpalenie
ogniska.
10. Awaria roweru musi by zg oszona organizatorowi.
11. Uczestnik rajdu nie mo e z niej samowolnie z niej zrezygnowa

w trakcie trwania bez

porozumienia z kierownikiem rajdu.
12. Tempo jazdy dyktuj najs absi.
13. Uczestnik zobowi zuj si
-

podczas

postoju

szanowa

przyrod

i

prac

cz owieka

oraz

przestrzega

zasad

przeciwpo arowych dotycz cych przebywania na terenach le nych.
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- zachowywa si stosownie w miejscach publicznych,
- nie spo ywa alkoholu ani innych rodków mog cych zagrozi zdrowiu, bezpiecze stwu jazdy
czy yciu.
14. Ka dy uczestnik zobowi zany jest posiada wa ne dokumenty: dowód osobisty, legitymacj
szkoln , kart rowerow itp.
15. Podpisanie listy obecno ci jest równoznaczne z wyra eniem zgody na respektowanie
niniejszego regulaminu.
16. Ka dy uczestnik wycieczki powinien by
nieszcz

indywidualnie ubezpieczony od nast pstw

liwych wypadków. Na wycieczk jedzie na w asn odpowiedzialno

.

17. Regulamin wycieczki do wgl du u organizatorów.
18. Udzia w wycieczce jest bezp atny.

Organizatorzy
Trasa nr 1
Ogólnopolska Grupa Rajdowa „Stary W gliniec”
Krzysztof Polewski Tel.692514310 ciacho@gruparajdowa.pl
Trasa nr 2
Ko o rowerowe z Ruszowa
Edward Remiszewski ederem@gmail.com
Jadwiga Kuternozi ska jadwiga_k@interia.pl
Trasa nr 3
Ko o rowerowe z I owej
Mieczys aw Jakubowicz mjak44@o2.pl

Za czniki
Karta Zg oszeniowa
Zgoda rodziców-opiekunów w przypadku uczestników maj cych nie mniej ni 15 lat.
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Nr trasy …………….
WYCIECZKA ROWEROWA
„Gwia dzisty Rajd Prymaaprylisowy”
Instytucja zg aszaj ca

KARTA ZG OSZENIOWA

……………………………………………………………………………………………………..
Adres instytucji zg aszaj cej
.………………………………………………………………………………………………
……
tel.
Lp.

Imi i
nazwisko

………………………………………..
Data
urodzenia

Adres

1
Kierownik grupy
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jednocze nie stwierdzamy , e jest nam znany regulamin wycieczki i
zobowi zujemy si go w pe ni przestrzega .
Podpis kier. grupy...............................
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Zgoda na wzi cie udzia u w
WYCIECZCE ROWEROWEJ
„Gwie dzisty Rajd Prymaaprylisowy”
Wyra amy zgod , aby nasz syn /córka/
................................................................
( imi i nazwisko dziecka)

urodzony(a) dnia..............................................................
uczestniczy (a) w wycieczce rowerowej:
„Gwia dzisty Rajd Prymaaprylisowy” która odb dzie si w dniu 01.04.2012r.
czytelny podpis rodziców
/ prawnych opiekunów/
1. ............................................
2. ............................................
Tel. Kontaktowy
………………………………………………………
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