Regulamin
Rajdu rowerowego do Rezerwatu „Śnieżycowy Jar”
w dniu 24 marca (niedziela) 2019 r.
1. Organizator:
Klub Turystyki Rowerowej PTTK Sigma w Poznaniu.
Komandor rajdu: Adam Walkowiak
2. Cel rajdu:
Popularyzowanie turystyki kolarskiej, poznawanie walorów krajoznawczych najbliższej okolicy.
3. Wpisowe i świadczenia:
Składka na rajd wynosi 10 zł. W ramach składki każdy uczestnik zgłoszony w terminie otrzyma
znaczek rajdowy, wklejkę samoprzylepną oraz gorący posiłek. Składkę należy wpłacić na
konto bankowe Oddziału Poznańskiego PTTK: PKO BP I Oddział w Poznaniu nr: 50 1020
4027 0000 1902 0323 2196. 61-773 Poznań, Stary Rynek 90 do dnia 17 marca 2019 r.
W tytule przelewu proszę wpisać: Składka - Śnieżycowy Jar 2019.
4. Zgłoszenia:
Zgłoszenia na rajd z potwierdzeniem przelewu należy przesłać na adres e-mail:
walkowiak36@wp.pl lub telefonicznie pod numerami tel. 722 395 790 lub 608 116 321
do dnia 17 marca 2019 r. Zgłoszenie po terminie, nie gwarantuje pełnych świadczeń.
5. Trasa i meta rajdu:
Wyjazd na trasę o godz. 9:30 z parkingu przy hotelu Naramowice. Trasa:
Nadwarciański Szlak Rowerowy – Promnice – Mściszewo – Starczanowo.
Meta rajdu i planowany posiłek na parkingu przy Rezerwacie Śnieżycowy Jar.
Długość trasy z Naramowic i z powrotem około 50 km.
6. Postanowienia ogólne:
- Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty
Turysty
- Zaleca się posiadanie kasku i kamizelki odblaskowej.
- Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność, ubezpieczają się od
następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Członkowie PTTK są
ubezpieczeni w ramach opłaconej składki członkowskiej.
- Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
- Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w
czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
- Uprzejmie informujemy, że podczas imprezy mogą być wykonywane fotorelacje w celu
rozpowszechniania w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, co tym
samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.
- Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

