INTEGRA 2022
Rajd integracyjny CALISIABIKE

Ptasi folwark

JEZIORSKO I OKOLICE
22-24.07.2022
3 dni I 2 noclegi w pokojach, domku lub jak kto woli w namiocie I
wspólna integracja I ognisko I spływ kajakami po Warcie I
Trasa: Kalisz – Jeziorsko-Kalisz ok 120 km I
Raz w roku zbieramy się na wyprawę/rajd aby oprócz kręcenia wspólnie
pobiesiadować i skorzystać z bliskiego kontaktu z przyrodą.
Biesiadować będziemy w uroczym miejscu, agroturystyce na wsi pn.
Ptasi Folwark koło Jeziorska nad zalewem.
Założenia są proste: rekreacyjna jazda rowerem, spływ kajakami,
zwiedzanie, obcowanie z przyrodą na maxa, a także wspólne
biesiadowanie przy ognisku. Jedziemy wolniej niż zwykle, zwiedzamy
i rozkoszujemy się przyrodą.
Można wszystko wykręcić na rowerze, ale można kręcić w jedną
stronę jak również dojechać własnym autem. Zapraszamy całe
rodziny i wszystkich sympatyków rowerów i przyrody aby wspólnie
spędzić ten czas
Rajd INTEGRA skierowany jest do członków i sympatyków
Stowarzyszenia Towarzystwo Rowerowe CALISIABIKE.
.

Program ramowy:
24.07 PIĄTEK:
 Zbiórka o godz. 09:30, Parking AQUAPARK ul. Sportowa 10 w
Kaliszu.
 Trasa: Kalisz/ Tłokinia Wielka/Sierzchów/Goszczanów/Jeziorsko/
Łyszkowice (ok 60 km).
 13:00 Dojazd nad zalew JEZIORSKO, kąpiel, obiad
 17:00 Dojazd do miejsca docelowego: AGROTURYSTYKA Ptasi
Folwark, zakwaterowanie (Łyszkowice 4, 99-235 Pęczniew)
 Ok 20:00 Kolacja/ognisko/ wspólne biesiadowanie.
25.07 SOBOTA
 Ok 08:30 Śniadanie
 11:00 Spływ kajakowy: Księży Młyn - Uniejów (długość 14 km)
Na trasie przerwa na obiad
 20:00 kolacja + ognisko/ wspólne biesiadowanie .
26.07 NIEDZIELA
 Ok 09:00 Śniadanie
 11:00 Wyjazd z ośrodka
 Trasa: Łyszkowice /Koźminek/Kalisz (ok 60 km).
 Po drodze przerwa na obiad.
 Przyjazd do Kalisza ok 17:00
Sprawy organizacyjne:
 Charakter rajdu: Rodzinny rajd turystyczny.
 Stopień trudności: ŁATWY + dla rowerzystów rekreacyjnych, w
przeważającej mierze po płaskim terenie, delikatnie
pagórkowatym, niektóre odcinki o różnym podłożu z przewagą
nawierzchni asfaltowych.
 Średnia jazdy 15-20 km/h. Jedziemy bez bagaży. Namioty, sakwy i
inne obciążenia zostaną dowiezione wcześniej i odebrane po
rajdzie samochodem – koszt /to pokrycie paliwa w zależności od
ilości osób.
 Udział w rajdzie wiąże się z pokryciem kosztów noclegów, kajaka i
wyżywienia. Poniżej podaje orientacyjny koszt:
– Nocleg 50-70 zł/osoba-doba (rozbicie namiotu bezpłatnie)
– Śniadanie 30 zł/osoba
– Obiadokolacja 45 zł/osoba
– Ognisko – 20 zł drewno (+ indywidualny zakup wyżywienia na
ognisko)
– Kajaki - 150 zł (Koszty wypożyczenia kajaka 2 osobowego z
wyposażeniem oraz przewóz osób na trasie Uniejów-Księży
Młyn.

Zgłoszenia: ilość miejsc ograniczona do 15 osób (zagwarantowane
miejsca do spania, pozostałe osoby w namiotach). Zgłoszenia
przyjmowane są przez stronę:
https://elektronicznezapisy.pl/event/7185.html
Zaliczka: 100 zł, reszta w dniu wyjazdu. Dane i konto do wpłat:
Christopher OLEK, numer konta: 59 1160 2202 0000 0002 6947 6994 z
dopiskiem INTEGRA 2022 i imię i nazwisko.
Organizacja: Towarzystwo Rowerowe CALISIA BIKE - Komandor:
Christopher OLEK, tel. 575.127.700 ,instruktor turystyki
kwalifikowanej/turystyka rowerowa (12/04/2018/STI/ITKTR)
***
1. Postanowienia końcowe regulaminu:
– Samodzielnie w rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby
pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie tylko pod opieką rodzica lub
opiekuna prawnego podpisanego pod regulaminem.
– Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za żadnego z
uczestników wyjazdu, nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i
szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i
osób trzecich. Każda osoba, która bierze udział w rajdzie, robi to na
własną odpowiedzialność i powinna ubezpieczyć się we własnym
zakresie.
– W przypadkach losowych i braku innej możliwości (np. trwałego
zepsucia roweru, choroby - przy pełnym zaangażowaniu
pozostałych uczestników) - powrót we własnym zakresie.
– Opłata za udział przeznaczana jest na pokrycie kosztów
organizacyjnych określonych w informacji o rajdzie.
– Uczestnik, który wycofa się na trasie ze wspólnej jazdy, będzie musiał
we własnym zakresie zorganizować sobie bezpieczny transport lub
powrót do domu.
– W przypadku rezygnacji z udziału, wniesiona opłata nie jest
zwracana.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione
podczas rajdu i za szkody wyrządzone przez innych uczestników.
– Jeżeli inaczej nie podano to wejścia do obiektów zwiedzanych i
inne atrakcje nie wliczone w ramach opłaty za rajd, pokrywane są
indywidualnie przez uczestników.
– Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o
ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane
osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich
osobom trzecim. Uczestnik rajdu zgłaszając się/lub swój team,
zgadza się na wykorzystanie danych osobowych do celów
organizacyjnych rajdu.

–

–

Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest jednoznacznie z
wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku na fotografiach
wykonanych podczas rajdu rowerowego. Zgoda obejmuje
utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych fotografii, za
pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w publikacjach,
sprawozdaniach, materiałach promocyjnych, stronach
internetowych klubu i partnerów.
Obecność uczestnika rajdu jest potwierdzeniem, że zapoznał się z
regulaminem, zrozumiał jego treść i w pełni akceptuje jego zapisy,
w szczególności fakt, że sam jest odpowiedzialny za swoje czyny czy
brak odpowiedniego przygotowania do rajdu.

Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących
przebiegu planowanych tras oraz do interpretacji i zmian niniejszego
regulaminu.
Oświadczam, że w przypadku kolizji, nieszczęśliwego wypadku lub uszczerbku
na zdrowiu w czasie trwania imprezy nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w
stosunku do organizatora. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się
i akceptuję program i regulamin rajdu.
***
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