KUTNOWSKI KLUB TURYSTYCZNY - REGULAMIN
Podmiejska wycieczka rowerowa do Rezerwatu Perna
1.

ORGANIZATOR: Kutnowski Klub Turystyczny, komandor: Bartosz W. Serenda

(przewodnik

PTTK); kontakt: bartosz.serenda@serenda.pl, facebook.com/bartosz.serenda
2.

CEL:

promocja

turystyki

aktywnej

i

kwalifikowanej,

promowanie

wspólnej

i

bezpiecznej

jazdy rowerem, poznanie walorów krajoznawczych regionu kutnowskiego; integracja turystów
rowerowych, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia
3.

TERMIN: 12.06.2016
(Niedziela) zbiórka godz. 8:45 (start 9:00), powrót ok. godz. 12:30 - 13:00
12

4.

PROGRAM IMPREZY: przejazd rowerem z Kutna do Rezerwatu Perna, przeja żd żka po

5.

TRASA: Kutno – Krzesin – Skłóty – Grochów – Perna – Skłóty – Krzesin - Kutno

6.

MIEJSCE ZBIÓRKI i ZAKOŃCZENIA: Pl. Piłsudskiego (przy fontannie)

7.

ILOŚĆ KM: ok. 35 - 40 km

8.

KOSZTY UCZESTNICTWA: 0 zł, udział w rajdzie jest darmowy; prowiant, ubezpieczenie we

Rezerwacie, odpoczynek w lesie, powrót do Kutna.

własnym zakresie
9.

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: maks. 45 osób

10.

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW: zapoznanie się z Regulaminem i pisemna akceptacja
wszystkich

punktów

niniejszego

regulaminu

oraz

akceptacja

i

podpisanie

innych

niezbędnych oświadczeń (podpisania się na liście startowej jest równoznaczne z akceptacj ą
Regulaminu); sprawny technicznie rower spełniający wymogi przepisów ruchu
innych; odzież dostosowana do warunków atmosferycznych; prowiant;

drogowego

i

bezpieczna jazda zgodna

z przepisami o ruchu drogowym; wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
organizatora (Kutnowski Klub Turystyczny) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
wykorzystanie

wizerunku

do

celów

133,

poz.883)

marketingowych

i

oraz

wyrażenie

statystycznych;

zgody

poruszania

na
si ę w

kolumnie rowerzystów, dostosowanie się do poleceń prowadz ącego i nie od łączanie si ę od
grupy (opuszczenie kolumny lub odłączenie się

od

rajdu

równa

się

z

automatycznym

usunięciem z rajdu)
11.

ZAPEWNIENIA ORGANIZATORÓW: obecność przewodnika PTTK na trasie; potwierdzenie
udziału (pkt., odznaki itp.), pamiątkowe zdjęcia w formie elektronicznej, mapa turystyczna

12.

UWAGI KOŃCOWE: impreza otwarta, udział w Rajdzie jest dobrowolny, na własne

życzenie,

koszt i na własną pełną odpowiedzialność; organizator nie ponosi odpowiedzialno ści za
szkody wyrządzone przez i wobec uczestników Rajdu; uczestnicy ubezpieczaj ą si ę we
własnym zakresie; organizator zastrzega sobie prawo zmiany każdego punktu regulaminu

bez

zgody uczestników, jak również, w sprawach spornych,jego ostatecznej interpretowania; trasa
łatwa, sprawdzona, tempo jazdy 10-12km/h; trasa rodzinna, dostosowane do najs łabszego
uczestnika; regulamin nie może być wykorzystany bez zgody autora./(bs)

