REGULAMIN
V JUBILEUSZOWEGO RAJDU „ PO SZLAKACH ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ”
– 15-16 WRZEŚNIA 2011 ROKU ( szkoły podstawowe)
- 22–23 WRZEŚNIA 2011 ROKU ( gimnazja)

I. CELE RAJDU
-

Popularyzacja turystyki rowerowej i krajoznawstwa na Mazowszu,
Poznawanie piękna i kultur Ziemi Ojczystej,
Poznawanie walorów i uroków terenów Związku Gmin nad Iłżanką,
Integracja środowisk młodzieżowych szkół podstawowych i gimnazjów gmin: Iłża, Kazanów, Ciepielów,
Chotcza.

II. ORGANIZATOR
Związek Gmin Nad Iłżanką; Iłża; ul. Rynek 11;
Klub Turystyki Kolarskiej i Wspinaczki "ADEPT" przy Oddziale Miejskim PTTK w Radomiu
SKAUT.PL – UL. Żeromskiego 2, 26-600 Radom
IV. TERMIN I MIEJSCE RAJDU
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
Rozpoczęcie: Iłża – 15.09.2011 r. ( szkoły podstawowe), 22.09.2011r.( gimnazjum) – godz. 10.00 (budynek
szkoły podstawowej w Iłży ( do Iłży uczestników rajdu przywożą gminne autokary)
Zakończenie: Chotcza – 16.09.2011 r. ( szkoły
podstawowe), 23.09.2011 r. ( gimnazjum)– godz.
15.00 ( po zakończeniu rajdu właściwi wójtowie
gmin wchodzących w skład związku zapewniają odwóz
uczestników, bagaży i rowerów)
V. WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE
- Zgłoszenia uczestnictwa drużyn należy złożyć
- na adres: Związek Gmin Nad Iłżanką; Iłża;
- ul. Rynek 12.( do dnia 13.09.2011 roku ( szkoły
podstawowe), 20.09.2011 r. ( gimnazjum),
- proszę podać dane uczestników ( imię
i nazwisko, adres, klasa i szkoła, numer PESEL,
- datę i miejsce urodzenia), na osobnym blankiecie
- proszę o pisemną zgodę rodziców lub prawnych
opiekunów na udział ucznia w rajdzie i akceptację regulaminu rajdu)
- Dolny limit wiekowy uczestników - uczestnicy winni posiadać kart rowerowe.
- Każda gmina wchodząca w skład związku zgłasza do udziału w rajdzie maksymalnie do 25 uczniów plus
dorosłych opiekunów ( w każdej grupie wiekowej – szkoły podstawowe ( 25) i gimnazja ( 25).
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VI. ŚWIADCZENIA ( ORGANIZATOR RAJDU NIEODPŁATNIE ZAPEWNIA – dla każdego uczestnika)
-

podstawowe ubezpieczenie NNW,
transport bagaży na całej trasie imprezy,
oryginalną koszulkę z logiem imprezy
nocleg w warunkach turystycznych (Budynek Domu
Ludowego w Wielgiem– gmina Ciepielów ), należy
posiadać:
- śpiwór, miękkie obuwie – organizatorzy
zapewniają materace,
- wyżywienie w skład którego wejdą między
innymi: ( pierwszego dnia: na trasie (obiad
w Gimnazjum w Kazanowie, kolacja podczas noclegu
w Domu Ludowym w Wielgiem – gmina Ciepielów),
drugiego dnia przed wyjazdem na szlak ( śniadanio obiad), na zakończenie rajdu (ognisko z kiełbaskami
i grillem).
- opiekę pielęgniarsko medyczną na trasie –
pielęgniarka wraz z wozem technicznym będzie
zamykać całą kolumnę rajdu ( przez dwa dni
rajdu), pielęgniarka będzie także nocować z młodzieżą w Domu Ludowy w Wielgiem – gmina Ciepielów,
- zabezpieczenie rowerów podczas noclegu,
- zabezpieczenie bezpieczeństwa na trasie ( asysta Policji w niebezpiecznych miejscach na drodze, np.: przy
przejeździe przez drogę krajową, na skrzyżowaniach z drogą powiatową).
VII. KIEROWNICTWO RAJDU
Kierownik imprezy
Kierownik trasy
Kwatermistrz
Transport

- Dariusz Zając
- Małgorzata Pyrka
- Piotr Dygas, Kazimierz Strączewski
- Wójtowie Gmin należących do Związku w zakresie własnych
uczestników.
- nauczyciele i wychowawcy z Gimnazjów biorących udział
w rajdzie.

Opiekunowie

VIII. KONKURSY I ATRAKCJE
1. Ognisko podczas noclegu,
IX. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
-

przestrzeganie Karty Turysty, Przepisów Przeciwpożarowych oraz zaleceń kierownictwa rajdu,
własny śpiwór i miękkie obuwie,
wyżywienie we własnym zakresie oprócz wyżywienia zapewnionego podczas organizatorów,
posiadanie dokumentu tożsamości ( legitymacji szkolnej)

X. POSTANOWIENIA RÓŻNE
-

uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność,
za szkody wyrządzone przez uczestników organizator nie bierze odpowiedzialności,
osoby zgłoszone, a nie biorące udziału w imprezie tracą świadczenia,
kierownictwo ma prawo do usunięcia z imprezy osób nie przestrzegających ustaleń regulaminu,
interpretacja regulaminu należy do kierownictwa rajdu.
Prezes
Związku Gmin nad Iłżanką
Artur Szewczyk
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