REGULAMIN
RAJDU ROWEROWO PIESZEGO
„MICKIEWICZOWSKIM SZLAKIEM"
OBORNIKI – OBJEZIERZE 24.09.2016

V ETAP WSPÓŁZAWODNICTWA TURYSTYCZNEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

I CEL
Przypomnienie pobytu Adama Mickiewicza w Wielkopolsce. Popularyzacja turystyki pieszej i
rowerowej. Poznanie zabytków, historii i uroków ziemi obornickiej.

II ORGANIZATORZY
- Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie
- Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
- Starostwo Powiatowe w Obornikach
- Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu
- Urząd Miasta i Gminy Oborniki
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Obornikach
- Zespól Szkół w Objezierzu
- Zarząd Okręgu PZMot w Poznaniu
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Obornikach

III TERMIN l MIEJSCE

Rajd odbędzie się w dniu 24.09.2016 r.
- start o godz.9,00 na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Obornikach ul. Czarnkowska 57.
- meta od godz. 12.00 przy pałacu w Objezierzu

IV UCZESTNICTWO
Do udziału w rajdzie przyjmowane będą 8-12 osobowe zespoły /uczniowie z pełnoletnim
opiekunem/.
Termin zgłoszeń upływa w dniu 20.09.2016 r. na adres Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach,
tel.61 29 60 805 /sp3oborniki@wp.pl
Wpisowe / - 4 zł od osoby/ przyjmowane będzie na starcie w Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach.
W ramach wpisowego wszyscy uczestnicy otrzymują okolicznościowe plakietki, posiłek oraz prawo
do nagród regulaminowych. Drużyny zgłoszone po terminie nie będą miały zapewnionego wyżywienia.

V PROGRAM

Rajd odbędzie się na trasach pieszych i rowerowych z Obornik do Objezierza. Uczestnicy rajdu będą
startować w konkursach:
- prac plastycznych pt. Bohaterowie utworów A. Mickiewicza -1 praca dostarczona na start formatu A4
lub A3
- wiedzy o Obornikach i A. Mickiewiczu - SP Nr 3 Oborniki
- wiedzy o bezpieczeństwie p.poż. - Straż Pożarna w Obornikach
- wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego - PZMot
- konkurencje rekreacyjno-sprawnościowe- na mecie rajdu

Turysta ma prawo startu w jednej konkurencji rajdowej.

VI PUNKTACJA

Indywidualna w poszczególnych konkurencjach.
Drużynowa suma punktów z konkurencji indywidualnych i zespołowych.
Do punktacji Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego
o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego prowadzona będzie punktacja powiatów, na którą
składać się będą wyniki 2 najlepszych drużyn z jednego powiatu.

VII ZASADY FINANSOWANIA

Koszty organizacyjne rajdu i nagród pokrywają organizatorzy. Koszty osobowe obciążają jednostki
zgłaszające.

VIII NAGRODY
Reprezentacje najlepszych zespołów otrzymają nagrody, upominki i dyplomy.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Za aktualne badania lekarskie odpowiedzialni są kierownicy ekip.
Kierownictwo rajdu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody i wypadki wynikłe z
winy uczestników rajdu podczas dojazdu w czasie imprezy i powrotu. Każdy uczestnik zobowiązany
jest do ścisłego przestrzegania Karty Turysty, postanowień niniejszego regulaminu i innych materiałów
wydanych przez Organizatora. Sprawy sporne bądź nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez
Komitet Organizacyjny i Sędziego Głównego.

KOMITET ORGANIZACYJNY

