KOSZNAJDERSKI
RAJD ROWEROWY 2013
Organizator:

Współorganizator/wykonawca:

Kierownictwo Rajdu:

Komandor - Andrzej Beger
Z-ca
- Ireneusz Brudnoch
Z-ca
- Sebastian Matthes
Sędzia
- Andrzej Beger

Termin: 08.06.2012 (sobota) od godz. 12.00 do godz. 17.00 (planowana godzina powrotu
do Chojnic).

Trasa rajdu: Chojnice, Park 1000-lecia (A) – Lichnowy (B) – Ostrowite (C) – Ciechocin (D) –
Chojnice, Stadion „Kolejarz” (E). W trakcie przejazdu zwiedzanie kościołów w Lichnowach,
Ostrowitem oraz Ciechocinie. W Ciechocinie ognisko/grill i konkursy z nagrodami.
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Mapa rajdu:

Źródło: Google maps.

Cele rajdu:
 poznanie walorów historycznych i przyrodniczo - turystycznych Kosznajderii,
 popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego,
 popularyzacja zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej - kolarskich
i regionalnych,
 integracja stowarzyszeń pozarządowych i mieszkańców wspierających aktywne formy
wypoczynku i poznawania własnej historii.

Uczestnicy :
 uczniowie szkół, młodzież, dorośli, mieszkańcy obszaru LGD lub osoby pragnące
poznać jego walory.
Zgłoszenia można dokonać poprzez:



telefonicznie - 52 397 79 64
osobiście
 w biurze LGD ”Sandry Brdy”, ul. Wysoka 3/212, Chojnice,
 w dniu rajdu w miejscu zbiórki (Park 1000-lecia, w pobliżu placu zabaw
od strony Al. Brzozowej)
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Warunki uczestnictwa:










posiadanie dowodu tożsamości (legitymacji szkolnej),
posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy,
posiadanie sprawnego roweru, wyposażonego zgodnie z przepisami kodeksu
drogowego, uczestnicy odpowiedzialni są za stan techniczny swoich pojazdów ,
przestrzeganie zasad ruchu drogowego, przepisów ppoż. oraz zarządzeń kierownictwa
rajdu,
osoby niepełnoletnie powinny uczestniczyć w rajdzie pod opieką osób dorosłych,
w rajdzie uczestniczyć mogą również osoby niezgłoszone, za zgodą Komandora Rajdu,
uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność prawną i materialną,
za wszelkie straty uczestników i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu
organizator nie ponosi odpowiedzialności,
każdy uczestnik rajdu ma obowiązek zapoznać sie z regulaminem rajdu dostępnym na
stronie organizatora www.sandrbrdy.pl lub przed startem rajdu na 15 minut przed
zbiórką.

Opłaty i świadczenia dla uczestników:



udział w rajdzie dla wszystkich jest nieodpłatny.
uczestnicy rajdu otrzymują :
 poczęstunek przy ognisku,
 ubezpieczenie,
 możliwość wygrania nagród w konkursach.

Postanowienia końcowe:



w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych przebieg rajdu może ulec
zmianie lub zostać odwołany
nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania,

Kontakt: Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”, tel. 52 397 79 64, 512 045 078.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wydarzenie współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
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