
                                                       
 

 RAJD ROWEROWO-PIESZY „WITAMY WAKACJE” 
BOSZKOWO, 18 CZERWIEC 2016 ROK 

III ETAP  WSPÓŁZAWODNICTWA TURYSTYCZNEGO POWIATÓW 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO O PUCHAR MARSZAŁKA 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 
CELE IMPREZY 
 

 Zwrócenie uwagi na ochronę przyrody i ekologię. 
 Poznanie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. 
 Popularyzacja turystyki pieszej i kolarskiej. 
 Nawiązanie kontaktów, znajomości i przyjaźni. 

 

ORGANIZATORZY 
 

 Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie 
 Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 
 Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu 

 MKKT – PTTK  „ŁAZIKI”  przy Gminnym Ośrodku Kultury we Włoszakowicach 

 Starostwo Powiatowe w Lesznie 

 Gmina Włoszakowice 

 Nadleśnictwo Włoszakowice 
 

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 
 
W rajdzie mogą brać udział drużyny piesze i kolarskie bez ograniczeń wiekowych złożone z 
minimum 8 osób (drużyny złożone z uczniów, z pełnoletnim opiekunem). Wpisowe od 
uczestnika wynosi 6 zł i należy je wpłacić w sekretariacie rajdu Zgłoszenia prosimy przesłać 
na adres: MKKT - PTTK „ŁAZIKI” GOK 64-140 Włoszakowice ul. Kurpińskiego 30, 
meil:kaja.laziki@wp.pl  do dnia 13 czerwca 2016 roku. Drużyny zgłoszone po terminie 
przyjmowane będą w miarę wolnych miejsc. Dodatkowe informacje o imprezie można 
uzyskać w godzinach wieczornych, tel:  (65)5370181 (Kazimierz Jankowiak). 
 

TERMIN I MIEJSCE 

 
18.06.2016-  Boszkowo Ośrodek Turystyczny „Karczemka”, ul. Turystyczna 1.  

 
START I META 

 
 Sekretariat rajdu i punkt startowy czynny w Ośrodku Turystycznym „Karczemka”, ul. 

Turystyczna 1. w dniu 18 czerwca 2016 o godz. 900. 
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 Godz. 930 test krajoznawczy pod hasłem „Ochrona przyrody w Polsce”, startuje 1 
uczestnik z drużyny. 

 Godz. 1000 wyjście na trasę. Każda drużyna otrzyma mapkę trasy. Na trasie punkty 
kontrolne z konkursami sprawnościowymi, w których startuje 2 uczestników z każdej 
drużyny (np. rzuty lotką, podkową itp...).Uczestnik ma prawo startu tylko w jednej 
konkurencji. 

 Na starcie każda drużyna oddaje 1 pracę plastyczną, propagującą ochronę przyrody i 
zachowania proekologiczne (na odwrocie należy podać imię i nazwisko autora oraz 
nazwę drużyny). Nie może to być praca w  formie przestrzennej. 
 

PUNKTACJA 
 

 Indywidualna w poszczególnych konkursach 

 Drużynowa – suma punktów z konkurencji indywidualnych  

 Powiatów – suma punktów uzyskanych przez dwie najlepsze drużyny z powiatu – do 
Współzawodnictwa Sportowo – Turystycznego Powiatów Województwa 
Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

 

 Punktacja: I miejsce – 1 pkt, II miejsce – 2 pkt, III – 3 pkt, itd. Zwycięża powiat, który 
uzyska najmniejszą ilość punktów. Przy równej ilości punktów decyduje konkurs 
krajoznawczy. 

 Nagrody: w punktacji drużynowej puchary i dyplomy, upominki w klasyfikacji 
indywidualnej. 

 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 
 

 Każdy uczestnik otrzyma znaczek rajdowy, a drużyny dyplomy. 
 Gorący posiłek. 
 Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Karty Turysty oraz postanowień 

regulaminu. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i dokonują 
ubezpieczenia we własnym zakresie, członkowie LZS, objęci są ubezpieczeniem 
zbiorowym zawartym przez Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu, kierownictwo 
rajdu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody i wypadki. 

 Nie zgłoszenie się na rajdzie powoduje utratę praw do wszystkich świadczeń i zwrotu 
wpisowego. 

 Sprawy sporne bądź nie ujęte w regulaminie rozstrzyga komandor rajdu. 
 

   Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.  


