REGULAMIN
VI Rajd dla Dzieci
i Młodzieży
"Beskidzkie Wyspy"
Uwagi końcowe :

Uczestnicy Rajdu akceptują niniejszy Regulamin oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych na potrzeby przedsięwzięcia zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)

7 maja 2019 r.
JAWORZ - 921 m n. p. m.

REGULAMIN
Organizator: Gmina Limanowa
Forum Gmin Beskidu Wyspowego
I. Cele :

IV. Program Rajdu:
- zbiórka przy wybranych punktach wyjścia
- godz. 8.30 - wymarsz na trasę Rajdu
- ok. godz. 11.30 - przybycie poszczególnych grup na szczyt góry Jaworz
- do godz. 13.30 - integracja uczestników Rajdu - występy, konkursy,
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popularyzacja turystyki pieszej wśród młodzieży szkolnej
promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz promowanie
aktywnego wypoczynku
poznawanie szlaków turystycznych
poznawanie walorów krajoznawczo-turystycznych i historycznych
regionu
wypoczynek, doskonalenie sprawności fizycznej
kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę
popularyzacja zasad ochrony przyrody
integracja młodych turystów ze szkół gminnych
tworzenie warunków do czynnej rekreacji i wypoczynku
poszerzenie wiedzy o regionie

II. Warunki uczestnictwa:
1. Do uczestnictwa w Rajdzie zachęca się uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu Beskidu Wyspowego - dzieci i młodzież wraz
z opiekunami. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest dostarczenie
do dnia 30 kwietnia 2019 r. wypełnionej Karty zgłoszenia, wraz
z określeniem wybranej trasy wędrówki (druki w załączeniu).
2. Zgłoszenia do udziału w Rajdzie można dokonać osobiście w pok. nr 30
Urzędu Gminy Limanowa lub pocztą elektroniczną na adres:
promocja@gminalimanowa.pl
3. Istnieje możliwość zgłoszenia grup dzieci i młodzieży pozaszkolnych i nie
z terenu gminy Limanowa, jednak obowiązkowo należy dokonać
zgłoszenia takiej grupy do Organizatora.
4. Dokonujący zgłoszenia odpowiadają za przygotowanie uczestników
do udziału w Rajdzie - ubezpieczenie, strój, ekwipunek.

III. Podczas Rajdu Organizatorzy zapewniają uczestnikom:
- posiłek na szczycie góry Jaworz
- nagrody w konkursach
- usługę przewodnika
- pamiątkowe odznaki i stemple
- występy artystyczne

posiłek, pamiątkowe odznaki i stemple
- ok. godz. 13.30 - powrót, zakończenie Rajdu
V. Wyjście na trasę z miejsca zbiórki - godz. 8.30. Wyjście niezależnie od
warunków pogodowych.
Do wyboru trasy:
- Trasa nr 1 - zbiórka stacja PKP Pisarzowa - na Sałasz - potem Jaworz
/szlak zielony/. Czas wędrówki - ok. 2 godziny.
- Trasa nr 2 - zbiórka Łososina Górna (koło "Wolimexu") na Dzielec - Groń - Sałasz - Jaworz /szlak zielony/. Czas wędrówki ok. 3 godziny. Wyjście z przewodnikiem.
- Trasa nr 3 - zbiórka Męcina stacja PKP - Jaworz /szlak żółty/. Czas
wędrówki - ok. 1,5 godziny.
VI. Dowóz grup do wyznaczonych miejsc zbiórki oraz ich odwóz po
zakończeniu Rajdu zabezpiecza Zgłaszający na koszt własny.
VII. Informacji szczegółowych udziela :
Urząd Gminy Limanowa – Wydział Kultury i Promocji
ul. M.B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa
tel.: 18/263 00 34
VIII. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Karta zgłoszenia
VI Rajd dla Dzieci i Młodzieży "Beskidzkie Wyspy"
JAWORZ - 7 maja 2019 r.
1. Zgłaszający ( adres placówki /dane Zgłaszającego) :
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

2. Ilość uczestników: ............................................................................................
(do Karty zgłoszenia prosimy załączyć imienny wykaz osób)

3. Wiek uczestników:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4. Trasa wędrówki (prosimy o zaznaczenie numeru wybranej trasy):
* Trasa nr 1
* Trasa nr 2
* Trasa nr 3

5. Imię i nazwisko opiekuna /ów grupy (tel. kontaktowy):
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

..........................................
miejscowość, data

.............................................
podpis zgłaszającego

