Rajd „Wracamy do InO”
REGULAMIN
Organizatorzy – Bractwo Czarnej Wody
Budowniczowie trasy i sędziowie – Józef Malinowski, Jan Bocian
Termin – niedziela 1 sierpnia 2021
Teren – las między Osiem a Grzybkiem
Rodzaj – impreza turystyczno-rekreacyjna piesza lub rowerowa
Trasa i mapa – trasa łatwa, mapa pełna czarnobiała
Zgłoszenia
a) drogą mailową - bczw@poczta.onet.pl albo SMS-em: 530 702 068 (Józef Malinowski) do piątku 30 lipca godz. 18.00 włącznie
b) W zgłoszeniu należy podać skład patrolu i numer telefonu co najmniej jednego
uczestnika.
c) W wyjątkowych przypadkach można zgłosić się na starcie w niedzielę.
8. Warunki udziału w imprezie:
a) Dokonanie zgłoszenia według punktu 7
b) Przestrzeganie regulaminu imprezy
c) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przepisów ruchu drogowego i zasad zachowania w lesie
d) Posiadanie pisemnej odręcznej zgody rodziców przez uczestnika niepełnoletniego – Zgadzam się na udział ……….. w Rajdzie na Orientację w dniu 1 sierpnia
2021 roku. Dziecko wystartuje pieszo/rowerem. Potwierdzam znajomość regulaminu Rajdu… Podpis
* Dzieci startujące w patrolu z rodzicem nie muszą posiadać pisemnej zgody.
9. Zasady Rajdu na Orientację:
a) Rajd ma charakter turystyczno-rekreacyjny i nie jest ograniczony czasowo. Trasę
można przejść/przejechać np. podczas spaceru do Grzybka lub innego miejsca,
można ją pokonywać na raty (np. część przed kąpielą i plażowaniem w Grzybku,
część po).
b) Patrol liczy dwóch-czterech zawodników. W przypadku patroli rodzinnych może
to być większa liczba osób. Nie ma ograniczeń wiekowych.
c) Patrol pobiera mapy, kartę startową, długopisy na starcie/mecie ze stolika na
ul. Kopernika 3 (furtka wejściowa na posesję Józefa Malinowskiego) w godzinach
10.00-14.30. Należy unikać gromadzenia się na starcie i mecie (startowania o tej
samej porze – np. poprzez umawianie się patroli).
d) Kompasy nie są konieczne, ale można je otrzymać na starcie – w takim przypadku
należy podać w zgłoszeniu planowaną godzinę startu. Po zakończeniu trasy należy
zatelefonować do J. Malinowskiego, aby oddać wypożyczony kompas.
e) Zespół przechodzi/przejeżdża trasę w dowolnym czasie (patrz podpunkt a).
f) Po przybyciu na metę kartę startową należy wrzucić do skrzynki pocztowej, a
długopis do kartonika przy furtce. Zamknięcie mety nastąpi o godzinie 20.00.
g) Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymają nową mapę Wdeckiego Parku Krajobrazowego, a najlepsi inne upominki.
h) Nie przewiduje się wspólnego spotkania na rozpoczęcie i zakończenie imprezy.
10. Postanowienia końcowe:
a) W razie brzydkiej pogody rajd zostanie przeniesiony na inny termin (powiadomienie SMS).
b) Ze względu na czas trwania trasa rajdu nie będzie zabezpieczona przez obserwatorów.
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