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REGULAMIN  

I Ogólnopolskiego Zlotu Rowerzystów 

Dnia 12-13 lipca 2014 r. 

 

§1  

Organizatorzy : Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku wraz z Towarzystwem Krajoznawstwa  i Turystyki 

Aktywnej.  

§2  

Termin zlotu: 12- 13 lipca 2014 r. 

§3 

Miejsce zlotu: Ełk - Stare Juchy 

§4 

Cele zlotu:  

- propagowanie aktywnego spędzania czasu  wolnego,  

- promowanie lokalnych walorów przyrodniczych i turystycznych, 

- kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku, 

- dobra zabawa w doborowym rowerowym towarzystwie. 
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§5 

Program zlotu: 

Dzień  I - 12 lipca (sobota) 

Godz.: 11:00            –  wyjazd rowerami spod Centrum Edukacji Ekologicznej  w Ełku, ul. Parkowa 12 do 

Starych Juch, 

Ok. godz.: 13:30         –  zakwaterowanie na polu namiotowym w Starych Juchach, 

   Godz.: 14:00               – oficjalne powitanie uczestników zlotu,  ( w między czasie w Starych Juchach odbywać się będzie 

festiwal reggae i inne towarzyszące imprezy, w których będzie można uczestniczyć ), 

Ok. godz.: 19:00         – ognisko dla uczestników zlotu. 

Dzień II – 13 lipca (niedziela) 

Godz.: 11:00                – rozpoczęcie rajdu rowerowego po atrakcyjnych  z punktu widzenia krajoznawczego i 

turystycznego miejscach w okolicach Starych Juch (trasa rajdu liczyć będzie około 30 

km, mapy z wyznaczoną trasą szlaku rowerowego rozdane będą przed rozpoczęciem się 

wycieczki rowerowej).  

Ok. godz.: 17:00         – oficjalne zakończenie I Ogólnopolskiego Zlotu Rowerzystów w Starych Juchach. 

§6 

Warunki uczestnictwa: 

1. Zapisy na I Ogólnopolski Zlot Rowerzystów należy dokonywać poprzez: 

- kontakt telefoniczny pod numer telefonu: 87/610 16 24 

                      - osobiście w CEE w Ełku, ul. Parkowa 12 w godz.: 8 :00 – 16:00 

- kontakt e-mailowy – e.sigiel@cee.elk.pl  

2. Ze względu na zmienne warunki pogodowe zapisy prowadzone są do dnia 10 lipca (piątek). 
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3. Opłatę organizacyjną w kwocie 20,00 zł /os. należy uiścić w CEE w Ełku przy składaniu formularza 

zgłoszeniowego, bądź można wpłacić na konto Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego: PKO BP S.A. 

o/Ełk, nr konta: 72 1020 4724 0000 3502 0027 6832. Potwierdzenie wpłaty należy wysłać na adres: 

e.sigiel@cee.elk.pl. W przypadku rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi.  

4. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.cee.elk.pl w zakładce – 

aktualności, bądź w CEE w Ełku , ul. Parkowa 12.  

5. W I Ogólnopolskim Zlocie Rowerzystów mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, (niepełnoletnie z 

opiekunem) które złożą zgłoszenie w terminie i uiszczą opłatę.  

6. Uczestnicy zobowiązani są zabrać ze sobą na zlot odpowiednią odzież i buty dostosowane do 

warunków pogodowych, karimatę, śpiwór, namiot.  

7. Karimatę, śpiwór, namiot uczestnicy mogą dostarczyć do CEE w Ełku do dnia 10 lipca (czwartek).  

Rzeczy zostaną wcześniej zawiezione do Starych Juch, aby nie trzeba było wieźć tego na rowerach.  

8. Osoby chcące skorzystać z noclegu na polu namiotowym w Ełku w dniu 11 lipca (piątek), proszone 

są o zaznaczenie tej informacji na formularzu zgłoszeniowym. Uczestnicy zobowiązani są o 

odebranie w piątek identyfikatorów upoważniających  do darmowego noclegu na terenie MOSIR – 

u . Identyfikatory będzie można odebrać z Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, ul. Parkowa 12 do 

godz.: 16:00. Po godz. 16:00 proszę dzwonić pod numer telefonu: 600 452 642.   

9. W trakcie trwania zlotu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych. 

Organizator zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia osoby, której stan wskazuje na jego 

spożycie.  

§7 

Organizatorzy w ramach wpisowego zapewniają: 

- ubezpieczenie uczestników podczas trwania zlotu, 

- apteczkę pierwszej pomocy, 

- produkty na ognisko, 
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- zimne napoje na ognisko, 

- opłatę pola namiotowego w Starych Juchach. 
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