INFORMATOR IMPREZY „3. Uzdrowiskowe Wędrówki – Rajd turystyczny”
I. Termin i trasa rajdu:
1. Rajd turystyczny odbędzie się w dniu 16.09.2017 r.
2. Rajd turystyczny będzie obejmował 3 trasy:
I.

KOZIOŁEK - górska – start godz. 09:00 – czas przejścia ok. 5 godz., grupę poprowadzi opiekun grupy. Trasa będzie
prowadziła przez Góry Wałbrzyskie, m.in. przez Przełęcz Kozią i Przełęcz pod Wawrzyniakiem.

II.

MNISZEK - przyrodnicza – start godz. 11:00 – czas przejścia ok. 3 godz., grupę poprowadzi opiekun grupy. Trasa będzie
prowadziła przez Park Południowy i Mniszy Las.

III.

SIKORKA- rekreacyjna (przez place zabaw) – start godz. 12:00 – czas przejścia ok. 2 godz., grupę poprowadzi opiekun grupy.
Trasa będzie prowadziła przez ul. Sikorskiego oraz przez dwa place zabaw, zlokalizowane przy Activ Jedlina przy ul.
Kłodzkiej i przy ul. Słowackiego.

3. O godz. 14:00 zaplanowano wspólne śpiewanie i biesiadowanie przy ognisku na terenie Zespołu Pałacowo-Hotelowego Jedlinka przy
ul. Zamkowej. Dla uczestników zostanie przygotowany ciepły poczęstunek.
4. START wszystkich pieszych wycieczek – Activ Jedlina przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.
META wszystkich pieszych wycieczek – Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlinka przy ul. Zamkowej w Jedlinie-Zdroju.
5. Zakończenie rajdu około godz.15:30.

II. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami rajdu są osoby pełnoletnie, osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie POD OPIEKĄ LUB ZA PISEMNĄ
ZGODĄ rodziców bądź prawnych opiekunów.
2. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zdrowotne oraz za rzeczy zagubione w czasie trwania imprezy.
4. Zgłoszenie do udziału w rajdzie jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem „Informatora imprezy”.
5. Zgłoszenia do udziału w rajdzie, w formie wpisania się na listę startową odbywać się będą w biurze organizatora w dniu imprezy, tj.
16.09.2017 r. w godz. 08:15 – 12:00 na terenie Activ Jedlina przy ul. Kłodzkiej.
6. Uczestnik wpisany na listę startową w dniu imprezy otrzyma pakiet startowy, który będzie zawierał: m.in. . Organizator przekaże pakiet
startowy dla pierwszych 100 osób, które wpiszą się na listę startową rajdu turystycznego.
7. Po dotarciu trzech grup do mety (Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlinka, ul. Zamkowa), organizator przeprowadzi konkurs – QUIZ
WIEDZY O REGIONIE. Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone nagrody.
8. Na terenie Zespołu Pałacowo-Hotelowego Jedlinka przewidziane jest wspólne śpiewanie i biesiadowanie przy ognisku.
9. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają
zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
10. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
III. Postanowienia końcowe:
1. W przypadku niekorzystnej aury, długość trasy może zostać skrócona.
2. W razie bardzo złych warunków pogodowych organizator ma prawo do odwołania rajdu turystycznego.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Informatora.

Zadanie dofinansowane w ramach budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok

Załącznik nr 1
ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W RAJDZIE TURYSTYCZNYM
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w RAJDZIE TURYSTYCZNYM – 2. Uzdrowiskowe Wędrówki
…………………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Informatorem* Rajdu turystycznego.
………………………….…………………….……………………………….
data i podpis rodziców/opiekunów

