VII Rajd Rowerowy Hajnówka – Kamieniec, 0608.07.2018
VII Rajd Rowerowy Hajnówka – Kamieniec
organizowany przez: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce
REGULAMIN
1. Cel rajdu:
poznawanie historii i kultury narodów zamieszkujących okolice Puszczy Białowieskiej
promowanie aktywnego wypoczynku
kształtowanie postaw prospołecznych i integracja osób powiatu hajnowskiego
promocja Puszczy Białowieskiej i aktywnej turystyki kulturowej
2. Termin:
Początek - rajdu 6 lipca 2018r. (piątek) o godzinie 7.00
Miejsce - parking sklepu Biedronka przy lesie
Zakończenie - 8 lipca, po przekroczeniu granicy
3. Trasa:
Dzień pierwszy: Hajnówka – Budy – Teremiski – Pogorzelce – Białowieża – przejście graniczne – parking
„Chata Dziadka Mroza” – Kamieniec
Dzień drugi: Wycieczka autobusowa
Dzień trzeci: Kamieniec – Kamieniuki – przejście graniczne w Białowieży
4. Ogólne warunki uczestnictwa:
w rajdzie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające paszport
uczestnik rajdu powinien być przygotowany kondycyjnie na przejechanie w ciągu dwóch dni ok. 150 km
po terenie zróżnicowanym
posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie z Kodeksem Drogowym, kask ochronny
koszulkę odblaskową lub kamizelkę
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5. Odpłatność:
warunkiem zgłoszenia na rajd jest wniesienie opłaty w wysokości 110 $, dostarczenie paszportu, zdjęcia i
wypełnienie deklaracji wizowej w biurze OSiR w Hajnówce, przy ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, tel. (85) 682
27 76, 600 343 087 do dnia 12 czerwca 2018 roku. Ilość uczestników rajdu ograniczona (21 osób + 2
organizatorów + 1 serwisant).
6. Świadczenia organizatora:
W ramach opłaty uczestnicy otrzymają:
ubezpieczenie NW na czas uczestnictwa w Rajdzie (ubezpieczenie nie obejmuje zaginięcia lub utraty
roweru i pozostałego sprzętu, dokumentów osobistych i utraconych pieniędzy)
zapewnienie trzydniowej wizy
dwa noclegi (w dwóch salach na łóżkach polowych)
wieczór integracyjny (możliwość skorzystania z sauny)
do dyspozycji sala gimnastyczna, basen i siłownia
wycieczka autobusowa
bilety wstępu do Kamienieckiej Baszty z przewodnikiem, Muzeum Przyrodniczego w Kamieniukach,
muzeum twórczości ludowej Bezdeżski Fartuszok w Bezdeżu, muzeum w Pałacu Sapiehów w Różanach
5 posiłków

