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REGULAMIN UCZESTNICTWA 

 
W  

Rajdzie rowerowym 
 
  

       §1 

Organizatorzy rajdu: Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Towarzystwo 

Krajoznawstwa i Turystyki Aktywnej. 

       §2 

Termin rajdu: 06 lipca  2014r. (niedziela) 

 

§3 

Trasa rajdu: 

  Ełk , SP nr 5  – Lipińskie Małe – Ostrykół – Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe – 

Regiel – Ełk (40-50 km) / trasa w trakcie rajdu może nieco ulec zmianie.  

§4 

Program rajdu: 

godz. 12.00 – zbiórka przy SP nr 5  w Ełku 

godz. 12.15 - wyjazd spod SP nr 5 w Ełku  

godz. 15.30 – ognisko na trasie w miejscowości Prostki 

godz. 16.00 – uczestnictwo w inscenizacji Bitwy pod Prostkami  

około godz. 20:00 – zakończenie rajdu rowerowego 

§5 
 

Warunki uczestnictwa: 

1. Zapisy na rajd rowerowy należy dokonywać poprzez: 

- kontakt telefoniczny pod nr tel. 87 610 16 24 

- osobiście w CEE w Ełku, ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk, w godz. 8.00-16.00 
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- kontakt e-mailowy: e.sigiel@cee.elk.pl 

2. Zapisy prowadzone są do 04 lipca 2014r. do godz. 14:00. 

3. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Opłatę organizacyjną w kwocie: 10zł/osoba dorosła i 5zł/dziecko do lat 14 

należy uiścić przy składaniu formularza zgłoszeniowego. W przypadku rezygnacji 

wpisowe nie podlega zwrotowi. 

5. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w CEE w Ełku, ul. Parkowa 12 oraz na 

stronie internetowej: www.cee.elk.pl w zakładce – aktualności. 

6. W rajdzie mogą wziąć udział wszyscy posiadający rower, którzy złożą zgłoszenie 

w terminie.  

7. W przypadku chęci uczestnictwa osób niepełnoletnich wymagany jest opiekun 

dorosły.  

8. W przypadku uczestnictwa małych dzieci rodzice lub opiekunowie zobowiązani są 

do zapewnienia im fotelika rowerowego. 

9. W przypadku rezygnacji z rajdu organizator prosi o informację telefoniczną o 

rezygnacji, dzięki czemu możliwe będzie uczestnictwo innych potencjalnych osób, 

których udział nie był możliwy z powodu wyczerpania limitu miejsc. 

10. W trakcie trwania rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów 

alkoholowych. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia osoby, 

której stan wskazuje na jego spożycie, do uczestnictwa w warsztatach. 

 

§6 

Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają:  

a. ubezpieczenie uczestników rajdu; 

b. apteczkę pierwszej pomocy; 

c. gorący posiłek na trasie rajdu (ognisko)  
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