KOSZNAJDERSKI
RAJD ROWEROWY 2017
Organizator:

Współorganizator:

Kierownictwo Rajdu:

Komandor - Andrzej Beger
Z-ca
- Ireneusz Brudnoch
Z-ca
- Sebastian Matthes
Sędzia
- Andrzej Beger

Termin: 27.05.2017 (sobota) od godz. 11.00 do ok. godz. 15.00 (planowana godzina
powrotu do Chojnic).

Trasa rajdu: Chojnice, ul. Angowicka (przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych) – Angowice –
Nowy Dwór – Ogorzeliny – Sławęcin – Lichnowy (oficjalne zakończenie, ognisko) – Chojnice.
W trakcie przejazdu postoje w poszczególnych miejscowościach wraz z krótkimi
wystąpieniami na temat historii danego miejsca, ognisko z pieczeniem kiełbasek i konkursy z
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nagrodami. Trasa przebiega ścieżkami rowerowymi i drogami asfaltowymi. Łączny dystans:
ok. 26 km. Trudność trasy: łatwa/średnia.
Mapa rajdu:

Źródło: Google Maps.

Cele rajdu:
 poznanie walorów historycznych i przyrodniczo – turystycznych Kosznajderii,
 popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego,
 popularyzacja zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej - kolarskich
i regionalnych,
 integracja stowarzyszeń pozarządowych i mieszkańców wspierających aktywne formy
wypoczynku i poznawania własnej historii.
Uczestnicy :
 Uczniowie szkół, młodzież, dorośli, mieszkańcy obszaru LGD lub osoby pragnące
poznać jego walory.
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Zgłoszenia można dokonać poprzez:


osobiście
 w biurze LGD Sandry Brdy, ul. Wysoka 3/212, Chojnice.



pocztą elektroniczną
 na adres: biuro@sandrybrdy.pl

Warunki uczestnictwa:











posiadanie dowodu tożsamości (legitymacji szkolnej),
posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy,
uiszczenie opłaty startowej w wysokości 10 zł,
posiadanie sprawnego roweru, wyposażonego zgodnie z przepisami kodeksu
drogowego, uczestnicy odpowiedzialni są za stan techniczny swoich pojazdów,
przestrzeganie zasad ruchu drogowego, przepisów ppoż. oraz zarządzeń kierownictwa
rajdu,
osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką osób
dorosłych,
w rajdzie uczestniczyć mogą również osoby niezgłoszone, za zgodą Komandora Rajdu,
uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność prawną i materialną,
za wszelkie straty uczestników i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu
organizator nie ponosi odpowiedzialności,
każdy uczestnik rajdu ma obowiązek zapoznać sie z regulaminem rajdu dostępnym na
stronie organizatora www.sandrbrdy.pl lub przed startem rajdu na 15 minut przed
zbiórką.

Opłaty i świadczenia dla uczestników:



Opłata startowa wynosi 10zł.
Uczestnicy rajdu otrzymują:
 poczęstunek przy ognisku,
 gadżet pamiątkowy, mapę.

Postanowienia końcowe:



W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych przebieg rajdu może ulec
zmianie lub zostać odwołany,
nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Kontakt: Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy, tel. 52 397 79 64, 512 045 078.
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