REGULAMIN „RODZINNEGO RAJDU
TURYSTYCZNEGO PO WŁOSZCZOWIE I OKOLICY”
I.CELE:
1. Popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
2. Promocja zdrowego stylu życia.
3. Wzrost atrakcyjności turystycznej Regionu Włoszczowskiego: poznanie zabytków i przyrody
Regionu.
4. Aktywizacja środowiska lokalnego.
5. Wypromowanie rowerowej oferty turystyczno-rekreacyjnej Powiatu Włoszczowskiego.
6. Upowszechnianie zachowań ekologicznych wpływających na ochronę środowiska naturalnego.
7. Upowszechnianie zachowań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
II. ORGANIZATOR:
Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie, przy udziale:
 Starostwa Powiatowego we Włoszczowie,
 Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie,
 Nadleśnictwa Włoszczowa,
 Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”,
 Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy.
Rodzinny Rajd Turystyczny zostanie zrealizowany w ramach operacji: „Zakup sprzętu turystycznego
oraz organizacja Rajdu Turystycznego po Włoszczowie i okolicy”. Projekt jest współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach
realizacji Osi 4 PROW 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie
małych projektów.
IIII. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE, UCZESTNICTWO:






W Rajdzie mogą uczestniczyć czteroosobowe rodzinne zespoły, z (co najmniej) jedną osobą
pełnoletnią (kierownik zespołu). W Rajdzie mogą brać udział również drużyny, których
członkowie nie są spokrewnieni.
Zadaniem zespołu będzie pokonanie rowerem trasy Rajdu w jak najkrótszym czasie oraz
zdobycie jak największej ilości punktów z zakresu wiedzy i sprawności w poszczególnych
miejscowościach, w których wyznaczono punkty kontrolne.
Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest pisemne zgłoszenie grupy ze wskazaniem kierownika
zespołu, które w terminie do 12 maja 2014 r. należy przesłać - na druku określonym w
załączniku nr 1 do Regulaminu - na adres: Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego,
29-100 Włoszczowa, ul. Koniecpolska 42, z dopiskiem „Rodzinny Rajd Turystyczny” lub drogą
mailową na adres: biuro@pckr-wloszczowa.pl.
Termin Rajdu został wyznaczony na dzień 17 maja 2014 r. (sobota). Organizator zastrzega
sobie prawo do odwołania Rajdu w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, o
czym zostaną poinformowane zespoły zgłoszone do Rajdu - komunikatem opublikowanym na
stronie internetowej (www.pckr-wloszczowa.pl) - najpóźniej w dniu 15 maja 2014 r. do godz.
14:00. Kolejny termin Rajdu 7 czerwca 2014 r. (potwierdzenie telefoniczne).

IV. MIEJSCE:
1. Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 42.
2. Trasa Rajdu jest dowolna, ale należy uwzględnić punkty kontrolne:
a) punkt kontrolny nr 1: Włoszczowa - Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne
we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 42,
b) punkt kontrolny nr 2: Czarnca – plac przed Szkołą Podstawową w Czarncy,
ul. Szkolna 16,
c) punkt kontrolny nr 3: Kurzelów – plac przed kościołem pod wezwaniem
Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie, ul. Sienkiewicza 3,
d) punkt kontrolny nr 4: Konieczno - Szkółka Leśna Nadleśnictwa Włoszczowa w
Koniecznie,
e) punkt kontrolny nr 5: Włoszczowa - Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne
we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 42.

V. PROGRAM:
godz. 9:30
godz. 10:00
godz. 10:30
godz. 15:00
godz. 15:30

rejestracja uczestników, wybór dowolnej trasy rowerowej
rozpoczęcie Rajdu, przypomnienie zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach
publicznych
wyjazd na dowolnie wybraną trasę z placu przy PCK-R we Włoszczowie
zakończenie Rajdu na placu przy PCK-R we Włoszczowie
rozdanie nagród, podsumowanie, występ zespołu MEDYK

VI. ZASADY ZDOBYWANIA PUNKTÓW:
1. Na trasie Rajdu wyznaczone zostały punkty kontrolne wraz z zadaniami do wykonania:
a) punkt kontrolny nr 1: PCK-R Włoszczowa - quiz na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym (zestaw pytań dostępny na stronie: www.pckr-wloszczowa.pl).
Możliwość zdobycia max 6 pkt.: trzy pytania po 2 pkt.
b) punkt kontrolny nr 2: Czarnca - quiz z zakresu wiedzy historycznej na temat Hetmana
Stefana Czarnieckiego oraz zadanie sprawnościowe (zestaw pytań dostępny na stronie:
www.pckr-wloszczowa.pl).
Możliwość zdobycia max 12 pkt.: wiedza historyczna - trzy pytania po 2 pkt. + zadanie
sprawnościowe tj. strzelanie z łuku - dwie osoby po 3 strzały.
c) punkt kontrolny nr 3: Kurzelów – quiz z zakresu wiedzy o regionie włoszczowskim oraz
łamigłówka matematyczna (zestaw pytań dostępny na stronie: www.pckr-wloszczowa.pl).
Możliwość zdobycia max 6 pkt.: wiedza o regionie - dwa pytania po 2 pkt. + łamigłówka
matematyczna - jedno zadanie za 2 pkt.
d) punkt kontrolny nr 4: Konieczno – quiz z zakresu znajomości przyrody regionu oraz zadanie
rozpoznania gatunków drzew występujących na terenie Nadleśnictwa Włoszczowa (zestaw
pytań dostępny na stronie: www.pckr-wloszczowa.pl).
Możliwość zdobycia max 6 pkt.: wiedza o przyrodzie regionu - dwa pytania po 2 pkt. +
zadanie praktyczne - jedno zadanie za 2 pkt.
e) punkt kontrolny nr 5: PCK-R Włoszczowa – sprawnościowy tor przeszkód z wykorzystaniem
hulajnogi i gokartu bezsilnikowego.
Możliwość zdobycia max 12 pkt.

Szczegóły organizacyjne zostaną omówione przez sędziów na poszczególnych punktach
kontrolnych.
2. Dodatkowe punkty można uzyskać za pokonanie trasy rajdu w jak najkrótszym czasie. Czas
przejazdu będzie odnotowany w książeczce Rajdu i liczony zgodnie z czasem przejechanym
między punktami kontrolnymi (bez uwzględnienia czasu spędzonego na punkach
kontrolnych).
Możliwość zdobycia max 6 pkt. Zasady przydzielania punktów będą zależne od ilości
zgłoszonych zespołów, które zostaną ogłoszone na zakończenie Rajdu przez sędziego
głównego.
VII. NAGRODY:
1. Uczestnicy, którzy zdobędą miejsca od I-VI otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe:
 I miejsce: rolki
 II miejsce: kaski
 III miejsce: torby turystyczne
 IV miejsce: śpiwory
 V i VI miejsce: plecaki
2. Na zakończenie Rajdu dla wszystkich uczestników odbędzie się wspólne ognisko wraz
z poczęstunkiem.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:
 przejechania wyznaczonej trasy w kamizelkach odblaskowych (dostępnych w wypożyczalni
rowerów przy PCK-R we Włoszczowie, istnieje możliwość wypożyczenia roweru oraz kasku
rowerowego)
 uczestnicy Rajdu poruszają się wyłącznie na rowerach, nie można przewozić rowerów
pojazdami mechanicznymi
 uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
2. Przystąpienie do Rajdu nie jest związane z opłatą rejestracyjną.
3.Organizator zapewnia opiekę medyczną, natomiast serwis rowerowy uczestnicy Rajdu zapewniają
we własnym zakresie.
4.Organizator ubezpiecza uczestników Rajdu.
5. Dodatkowych informacji dotyczących Rajdu udziela:
Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we
29-100 Włoszczowa, tel. 41 39 43 590.

Włoszczowie,

ul.

Koniecpolska

42,

6. Sprawy sporne dotyczące warunków udziału, czy punktacji rozstrzygać będzie specjalnie powołana
komisja, czuwająca nad prawidłowym przebiegiem Rajdu.

