
Regulamin Rajdu 
Organizatorzy: Gmina Nowosolna, Zespół Parków Krajobrazowych Wzniesień 
Łódzkich 
    
I Cele Rajdu: 

1. Wspólna wędrówka zakończona konkursem wiedzy o PKWŁ. 
2. Poznawanie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich podczas czynnego wypoczynku. 
3. Zachęcenie uczestników rajdu do angażowania się w aktywna turystykę. 

II. Program Rajdu.  
Zapraszamy na I Rajd Odkrywców  Po trasach oprowadzą Państwa pracownicy PKWŁ.  
Zbiórka uczestników w dniu 9 czerwca .2019r. – sobota o godzinie 10:30  (start o godz. 11.00), w siedzibie Gminno 
Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21  . Meta rajdu w tym samym miejscu. Tu wydawane będą 
świadczenia. Na mecie zorganizowane zostanie (przy sprzyjającej pogodzie) ognisko, warsztaty oraz konkursy. 
   
Odbędzie się również konkurs wiedzy o Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Uczestnicy poszczególnych tras wędrują 
z przewodnikiem w grupie słuchając opowieści o najciekawszych miejscach na trasie. Na podstawie informacji zasłyszanych 
na trasie rajdu, uczestnicy wypełniają karty konkursowe, które następnie wrzucają do urny na mecie. Wśród osób z prawidłowo 
wypełnionymi kartami rozlosowane zostaną nagrody ufundowane przez Gminę Nowosolna oraz ZPKWŁ.  

III. Trasa Rajdu. 
 
Trasa : Start godz 1100 , Plichtów -  Plichtów Mały- Byszewy – Plichtów długość trasy około 6 km.  

IV. Warunki uczestnictwa:  
a. Rajd ma charakter popularny i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Przyjmowane będą 

zgłoszenia drużyn, jak i zgłoszenia indywidualne. Organizator nie zapewnia opieki osobom nieletnim.  
b. Pisemne zgłoszenia oraz wpisowe przyjmowane będą w dniu rajdu w godzinach 10:30 – 11: 0   w Biurze 

Rajdu w GPCKiE oraz elektronicznie poprzez wysłanie zgłoszenia na adres : 
rajdodkrywcow@ugnowosolna.pl 

 
c. Uczestnicy otrzymają: pamiątkowy znaczek,  poczęstunek na mecie rajdu.  

V. Opłaty za udział w rajdzie. 

 Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne.  

VII. Informacje dodatkowe.  
Uczestników rajdu obowiązuje znajomość niniejszego regulaminu, przestrzeganie Karty Turysty 
oraz przestrzeganie zasad ruchu drogowego i innych zasad bezpieczeństwa. 
Uczestnicy nie będą ubezpieczeni przez organizatorów i biorą udział w rajdzie na własną 
odpowiedzialność. Kierownictwo rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkody powstałej w mieniu, 
względnie na osobie uczestnika lub z jego winy.  
Ostateczna interpretacja mniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom. 
 
VIII. Klauzula informacyjna  
Informację o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących uczestnika znajdują się w karcie zgłoszenie  do udziału I 
Rajdzie Odkrywców, stanowiącej załącznik do regulaminu.  
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