
REGULAMIN UDZIAŁU W RAJDZIE ROWEROWYM

„ZIELONY WAWER ZAPRASZA”

1. Celem rajdu rowerowego „Zielony Wawer zaprasza” jest integracja           
mieszkańców Wawra wokół wspólnych działań, poznanie dziedzictwa 
przyrodniczego regionu oraz stworzenie okazji do bezpośredniego 
kontaktu  z przyrodą i wypoczynku w pięknym krajobrazowo miejscu.

2. Organizatorami  rajdu są mieszkańcy Anina, oraz Wawerskie Centrum 
Kultury filia Anin z pomocą Stowarzyszenia Społecznego Wawer, 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Odział Anin, Szczepu 147 WDHGZ 
„Błękitni”, Społecznego Instytutu Ekologicznego, Biblioteki Wawerskiej, 
„Caritasu”, Lasów Miejskich, Nadleśnictwa Celestynów, lokalnego 
czasopisma „Między nami Aninianinami”. 

3. Termin i miejsce zbiórki uczestników rajdu: 
17 czerwca, godz. 9.45.- WCK Filia Anin, ul V Poprzeczna 13.

     Start: godz.10.00.  Zakończenie rajdu, powrót do WCK Filia Anin
      ok. 12.30. 
     13.00. – ognisko w ogrodzie WCK Filia Anin                                               

4. Trasa rajdu: WCK filia Anin- V Poprzeczna- Kajki- Alpejska- 
Wierzchowskiego- Bronisława Czecha- Las im. Jana III Sobieskiego. 
Powrót tą samą trasą.

5. Udział w rajdzie jest bezpłatny.

6. Uczestnicy rajdu są zobowiązani stawić się w dniu 17 czerwca o godz. 
9.45. w WCK filia Anin, przy ul V Poprzecznej 13 i wpisać się na listę 
uczestników.

7. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie rowerowym wyłącznie 
pod opieką osoby dorosłej (rodzic, opiekun grupy).

8. Grupa rajdowa zostanie podzielona na piętnastoosobowe grupy .

9. Każda grupa będzie miała opiekuna.



10.W czasie pobytu w Lesie im. Jana III Sobieskiego uczestnicy mogą
robić zdjęcia. Następnie w wersji cyfrowej przesłać je na adres:  
anin@wck-wawer.pl  Najciekawsze i najlepszej jakości zdjęcia zostaną 
umieszczone w czasopiśmie  lokalnym „Między nami Aninianinami” oraz 
na stronach internetowych Wawerskiego Centrum Kultury.

   
11.Każdy uczestnik rajdu ma obowiązek przestrzegania następujących zasad: 
     -stosowanie się do poleceń opiekuna grupy i przewodnika leśnego

- jazda w równym tempie, dostosowanym do prędkości całej grupy
- zachowanie maksymalnej ostrożności podczas rajdu.

    12. Każdy uczestnik przed startem  ma obowiązek zapoznania się z 
        Regulaminem Rajdu. Przystąpienie do rajdu jest jednoznaczne z akceptacją
        Regulaminu Rajdu. Regulamin Rajdu dostępny jest na stronie :
              www.wck-wawer.pl/anin 

    13. Nieprzestrzeganie Regulaminu, a zwłaszcza niestosowanie się do poleceń
         opiekuna  grupy  i przewodnika leśnego będzie powodem                     
         natychmiastowego wykluczenia z rajdu !!!

14.Udział w rajdzie jest jednocześnie zgodą na fotografowanie, filmowanie    
jak i upublicznianie wizerunku na stronach internetowych Wawerskiego 
Centrum Kultury, w lokalnej prasie, i innych mediach promujących 
działalność edukacyjno-kulturalną placówki. 

                          Odpowiedzialność organizatora.
   

1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od
     warunków pogodowych na trasie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas
      imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

4.  Organizator nie zapewnia miejsca przechowywania rzeczy uczestników.

http://www.wck-wawer.pl/
mailto:anin@wck-wawer.pl

