REGULAMIN V RAJDU PIESZEGO Kierunek: Wzgórze 256
1.Cel imprezy
a) Pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej;
b) Budowanie kapitału społecznego;
c) Poznanie walorów turystycznych i historycznych Gminy Łabunie;
d) Promowanie turystyki pieszej i krajoznawstwa;
e) Kształtowanie postaw proekologicznych;
f) Poznanie roślin i zwierząt naszego regionu;
f) Złożenie wieńców i zapalenie zniczy przy pomnikach pamięci w Bródku, Lesie Łabuńskim, Barchaczowie.
2.Organizator
Organizatorem rajdu pieszego są:
1. Referat Promocji i Rozwoju Gminy Łabunie, ul. Zamojska 50, pok. 10, 22- 437 Łabunie
2. Biblioteka Publiczna Gminy Łabunie
3. Sołectwo Barchaczów
4. OSP Barchaczów
5. KGW Barchaczów
Współpraca merytoryczna: Agnieszka Teterycz - nauczyciel przyrody w SP w Łabuniach.
3. Źródło finansowania: V Rajd jest finansowany przez Wójta Gminy Łabunie.
4. Warunki uczestnictwa
Uczestnicy rajdu pieszego zobowiązani są do:
- Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu.
Dokonując zgłoszenia- wpisanie się na listę obecności, uczestnik składa tym samym oświadczenie, iż akceptuje
postanowienia niniejszego regulaminu.
- Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatora rajdu oraz przewodnika.
- Posiadania dokumentu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna).
- Przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczania z wyznaczonego szlaku.
- Niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
- Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście i przeprowadzają całą grupę na drugą
stronę.
- Tempo marszu nadaje opiekun grupy i jest ono dostosowane do tempa najwolniejszego uczestnika.
- Czas i miejsce odpoczynku wyznacza przewodnik grupy.
- Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać opiekunowi grupy i organizatorowi rajdu.
- Obowiązują zachowania proekologiczne.
- Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.

-Przestrzeganie Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody.

- Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.
5.Termin realizacji rajdu
Rajd pieszy odbędzie się 11 LISTOPADA 2017 r.
6.Przebieg rajdu pieszego
Trasa rajdu:
Barchaczów (start: Izba Muzealna) – skraj Lasu Jatutowskiego - Wzgórze 256 - Las Łabuński - Bródek
- Barchaczów (meta: Izba Muzealna)
Dystans do przejścia 9 km, czas przejścia z przerwami ok. 4 h. Start godz. 9.00.
7.Postanowienia końcowe
- Wszelkich informacji udziela organizator rajdu.

- Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność na szlaku.
- Uczestnicy rajdu zobowiązani są do znajomości Regulaminu Rajdu i stosowania się do zaleceń organizatora.
-Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu nie przyjmują
odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wynikłe przed, w czasie rajdu lub po
rajdzie, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub skradzione w trakcie
imprezy.
- Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu,
zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
- Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu, mogą być wykorzystane przez prasę, radio
telewizję.
- W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Każdy uczestnik powinien posiadać odpowiedni ubiór i ekwipunek
turystyczny (woda, jedzenie, podręczna apteczka).
- Zapisy na rajd do 3 listopada godz. 15.00 e-mail: a.piela@labunie.com.pl, tel. 84 6116024
8.Zapewnienia organizatora
Organizatorzy rajdu zapewniają uczestnikom:
- poczęstunek na mecie rajdu w postaci ciepłego posiłku, kiełbasek z ogniska, ciepła herbata, kawa
- ubezpieczenie
- zwiedzanie Izby Muzealnej.

