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REGULAMIN RAJDU PIESZEGO  

„WSPÓLNE WĘDROWANIE Z LGD DORZECZE BOBRZY” 
  

 

CELEM IMPREZY JEST:  

 

1. Promowanie aktywności fizycznej jako najlepszego sposobu kształtowania zdrowia i spędzania 

wolnego czasu.  

2. Integracja międzypokoleniowa. 

3. Aktywizowanie społeczności lokalnej, szczególnie dzieci i młodzieży.  

4. Zachęcanie do poznawania walorów krajobrazowo-turystycznych naszych "małych Ojczyzn".  

5. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz budowania relacji interpersonalnych.  

6. Inspirowanie do podejmowania trudu aktywności fizycznej.  

7. Uczenie dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych.  

8. Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu LGD.  

9. Promowanie mniej znanych sportów. 

10. Podnoszenie wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się na szlakach turystycznych 

  

 

NAZWA IMPREZY: „Wspólne wędrowanie z LGD Dorzecze Bobrzy”  

 

ORGANIZATOREM RAJDU JEST: Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”. 

 

TERMIN RAJDU:  01 lipca 2017 roku – sobota 

 

GODZINA STARTU : 10:00 

 

START RAJDU:  Góra Miedzianka  

META RAJDU:  Jeżynów Gospodarstwo Agroturystyczne „Wielka Woda” 

 

TRASA PIESZA: 

 Długość trasy około 7 km  

Trasa : Góra Miedzianka - zwiedzanie Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego  

w Miedziance - Zajączków-Lesica- Jeżynów Gospodarstwo Agroturystyczne „Wielka Woda” 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE:  

Każdy uczestnik przed startem w rajdzie ma obowiązek zapoznania się z regulaminem. Regulamin 

imprezy dostępny jest na stronie internetowej organizatora www.dorzeczebobrzy.eu, w jego 

siedzibie pod adresem Kostomłoty II, ul. Kościelna 2 A (budynek starej plebanii) od poniedziałku 

do piątku w godz. 8 – 16 oraz na trasie rajdu w dniu imprezy. 
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Prawo uczestnictwa w rajdzie mają osoby pełnoletnie.  

W rajdzie mogą wziąć udział osoby poniżej 16 roku życia tylko pod stałą opieką osoby dorosłej 

rodzica lub opiekuna prawnego uczestniczącego w rajdzie lub pełnoletniej osoby przez nich 

wyznaczonej. Osoby nieletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych 

(załącznik do regulaminu). 

Na trasę rajdu należy zgłosić się z dowodem tożsamości, w ubiorze oraz obuwiu dostosowanym do 

zmiennych warunków pogodowych. Uczestnicy zobowiązani są zabezpieczyć własny prowiant 

oraz wodę na trasie rajdu. 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem 

rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i 

majątkowe, które wystąpią w trakcie rajdu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację 

niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od 

organizatora, w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem. Uczestnicy przyjmują również do 

wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.  

Każdy uczestnik rajdu będzie ubezpieczony od następstw niebezpiecznych wypadków.  

Na mecie rajdu na uczestników czekać będzie przygotowany przez organizatorów poczęstunek.  

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatorów rajdu.  

 

ZGŁOSZENIA:  

Zapisy chętnych do uczestnictwa w rajdzie przyjmowane będą do dnia 28 czerwca 2017 r.  w 

biurze LGD „Dorzecze Bobrzy” w Kostomłotach II ul. Kościelna 2 a; w godzinach pracy biura tj. 

8:00 – 16:00 osobiście; telefonicznie pod nr telefonów 41/303 22 44; 784 022 704 do 706; lub e-

mailem na adres dorzeczebobrzy1@wp.pl . W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko oraz 

telefon kontaktowy.  

Wszystkich informacji dotyczących rajdu udzielają pracownicy biura LGD „Dorzecze Bobrzy” 

pod nr telefonu : (41) 303 22 44 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator zapewnia opiekę przewodnika, ubezpieczenie imprezy oraz poczęstunek podczas 

ogniska. 

 

 

Zadanie finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego województwa Świętokrzyskiego. 
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OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW - DLA 

OSÓB NIEPEŁNOLETNICH 

 

Ja, niżej podpisany/a ______________________________________, leg. się dowodem osobistym 

seria/numer_______________________ będąc rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego 

___________________________________________ ur. _____________ r., wyrażam zgodę na 

udział mojego dziecka/podopiecznego w rajdzie pieszym pt. „ Wspólne wędrowanie z LGD 

Dorzecze Bobrzy” organizowanym przez Lokalną Grupę Działania "Dorzecze Bobrzy". Małoletni 

podczas trwania imprezy będzie znajdował się pod moją opieką lub pod opieką osoby przeze mnie 

wyznaczonej tj. (imię i nazwisko pełnoletniego opiekuna) 

______________________________________, leg. się dowodem osobistym 

seria/numer_______________________ . 

Wyrażając zgodę, jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w 

rajdzie i jestem świadomy/a jego konsekwencji. 

Oświadczam iż: 

• mam pełną świadomość wszelkich negatywnych konsekwencji, jakie może nieść dla mojego 

dziecka/podopiecznego uczestnictwo w rajdzie pieszym pt. „Wspólne wędrowanie z LGD 

Dorzecze Bobrzy” organizowanym przez Lokalną Grupę Działania "Dorzecze Bobrzy" i że 

konsekwencje te mogą zaistnieć na skutek nieszczęśliwych wypadków podczas rajdu, 

• w razie zaistnienia u mojego dziecka w/w skutków nie będę występować z roszczeniami 

odszkodowawczymi oraz nie będę żądać zastosowania jakichkolwiek konsekwencji prawnych 

wobec sprawcy, innego uczestnika oraz organizatora rajdu. 

Dla potrzeb kontaktów organizatora rajdu ze mną, wskazuję mój nr telefonu ______________. 

 

 

______________________                                                                   ______________________ 

miejscowość i data                                                                                               czytelny podpis 


