
Regulamin Rajdu „Kobuza”
25 kwietnia 2020 r.

Wilczy Bór – Puszcza Świętokrzyska – Szałas
„Biosfera nad Krasną i Kobylanką”- Natura 2000

Tadeusz Śliwak zaprasza na V edycję Rajdu „Kobuza”, trasa ok. 17 km.
- Impreza odbędzie się 25 kwietnia 2020 r. Ma charakter koleżeński.
- Zbiórka uczestników w Końskich o godz. 9.00 przy fontannie w Parku
Miejskim, skąd przejazd autokarem na miejsce startu do Szałasu.
- Można dojechać własnym transportem na miejsce startu do Szałasu
(posesja nr 54), gdzie odbędzie się weryfikacja uczestników.
- Na trasę wyruszymy ok. godz. 10.00.
-  Wędrować  będziemy  malowniczą  leśną  trasą.  Może  uda  nam  się
wypatrzeć  kobuza,  odurzyć  zapachem  czeremchy  lub  poznać  inne
atrakcje tutejszej fauny i flory.
- Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
-  Po  pokonaniu  trasy  odpoczniemy  i  posilimy  się  (ciepły  posiłek,
kiełbaski)  przy  integracyjnym  ognisku  /  grillu.  Powrót  autokarem
do Końskich ok. godz. 16.00 lub na własną rękę.
- Na uczestników Rajdu czekają pamiątkowe medale i dyplomy.
-  Opłata startowa wynosi  40 zł,  wpłacana do 10.04.2020 r.  na konto:
nr 73 1090 2590 0000 0001 4240 3607. Wpisowe nie podlega zwrotowi. 
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia
losowe podczas trwania Rajdu, uczestnicy biorą w nim udział na własną
odpowiedzialność  i  ubezpieczają  się  we  własnym  zakresie  oraz
w rozumieniu RODO wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu na czas realizacji imprezy.
- Obowiązki uczestników to przestrzeganie Karty Turysty, zasad ruchu
drogowego,  przepisów  ppoż.,  ochrony  przyrody,  posiadanie
odpowiedniego ubioru dostosowanego do warunków atmosferycznych,
stosowanie się do poleceń organizatorów…i dobry humor
-  Dzieci  i  młodzież do lat  18 pokonują trasę pod opieką rodziców lub
dorosłych opiekunów z pisemną zgodą rodziców.
-  Zgłoszenia  z  podaniem  imienia,  nazwiska,  daty  urodzenia,  adresu,
telefonu kontaktowego przyjmowane będą do dnia 10 kwietnia 2020 r.
telefonicznie: 696 970 681 (Tadeusz Śliwak). Ilość miejsc ograniczona. 
- Przyjmiemy zgłoszenia również na starcie imprezy, lecz wówczas nie
gwarantujemy otrzymania wszystkich świadczeń. 
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których
zobowiązuje się poinformować uczestników przed rozpoczęciem Rajdu.
                                      

                    Serdecznie zapraszamy i życzymy udanej zabawy
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