
REGULAMIN II RAJDU „POŻEGNANIE LATA Z 
LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA „DORZECZE 

BOBRZY”

CELEM IMPREZY JEST: 

1. Promocja Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” 
2. Integracja mieszkańców gmin Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”. 
3. Aktywizacja społeczności lokalnej. 
4. Popularyzacja turystyki pieszej. 
5. Zapoznanie uczestników z atrakcjami turystycznymi regionu.

 
NAZWA IMPREZY: „Pożegnanie Lata z LGD Dorzecze Bobrzy” 

ORGANIZATOREM RAJDU JEST: Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”. 

TERMIN RAJDU: 06 października 2012 roku – sobota

GODZINA STARTU : 10:00

START I META RAJDU: Tor Kielce przy budynku Motelu

TRASA PIESZA:

 Długość trasy około 8 km 
- Tor "Kielce"
- Lasy Miedzianogórskie - Droga Młynarska
- Zielony Stok
- Góra Kamień
- Piekło Miedzianogórskie
- Góra Wykień
-Camping na Torze "Kielce" - zakończenie rajdu.

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”
Kostomłoty II ul. Kościelna 133;   26-085 Miedziana Góra;

NIP 959-173-65-87    REGON  260088890     KRS 0000255487



WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE: 
Każdy uczestnik przed startem w rajdzie ma obowiązek zapoznania się z 
regulaminem. Regulamin imprezy dostępny jest na stronie internetowej organizatora 
www.dorzeczebobrzy.eu, w jego siedzibie pod adresem Kostomłoty II, ul. Kościelna 
133 (budynek starej plebanii) od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16 oraz na trasie 
rajdu w dniu imprezy.
Prawo uczestnictwa w rajdzie mają osoby pełnoletnie.
W rajdzie mogą wziąć udział osoby poniżej 16 roku życia tylko pod stałą opieką 
osoby dorosłej rodzica lub opiekuna prawnego uczestniczącego w rajdzie. 
Na trasę rajdu należy zgłosić się z dowodem tożsamości, w ubiorze dostosowanym 
do zmiennych warunków pogodowych. 
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 
przeprowadzeniem rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za 
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie rajdu. Uczestnicy 
startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną 
i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy 
zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora, w razie 
wypadku lub szkody związanej z rajdem. Uczestnicy przyjmują również do 
wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 
organizatora. 
Każdy uczestnik rajdu będzie ubezpieczony od następstw niebezpiecznych 
wypadków. 
Na mecie rajdu na uczestników czekać będzie przygotowany przez organizatorów 
poczęstunek. 
Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do 
organizatorów rajdu. 

META RAJDU: 
Camping na Torze "Kielce"

ZGŁOSZENIA: 
Zapisy chętnych do uczestnictwa w rajdzie przyjmowane będą do dnia 05 
pażdziernika 2012 r. do godziny 15:30 w biurze LGD „Dorzecze Bobrzy” w 
Kostomłotach II ul.Kościelna 133; w godzinach pracy biura tj. 8:00 – 16:00 osobiście; 
telefonicznie pod nr telefonów 41/303 22 44; 784 022 704 do 706; lub e-mailem na 
adres dorzeczebobrzy1@wp.pl 
W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. 
Wszystkich informacji dotyczących „Rajdu Bobra” udzielają pracownicy biura LGD 
„Dorzecze Bobrzy” pod nr telefonów : (41) 303 22 44; 784 022 706; 784 022 704; 
lub e-mail : dorzeczebobrzy1@wp.pl
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