INTEGRA 2021
Rajd integracyjny CALISIA BIKE.
3 dni | 3 dni jazdy | 200 km.








W planach: jazda na rowerze, rekreacja, plażing, zwiedzanie, kolacja integracyjna przy
ognisku/grill, dwa śniadania i obiadokolacja, pływanie kajakami po 3 jeziorach, noclegi w
dużych 6 osobowych domkach na terenie ośrodka Portofino z bezpośrednim dostępem do
jeziora, dostęp do sali fitness i kortu tenisowego.
Trasa: Kalisz- Konin- Pątnów- Mikorzyn- Ślesin- Licheń- Kalisz. 1 dzień ok. 85km, 2 dzień ok.
35km na rowerze + wyprawa kajakami przez 3 jeziora ok 3h, 3 dzień ok. 75km = razem ok
200 km.
Rower: trekking, gravel, tempo rekreacyjne.
Miejsce integracji: (dwa noclegi w tym samym miejscu): Ośrodek Portofino Pątnów/ Jezioro
Pątnowskie/Mikorzyńskie/Ślesińskie
Zbiórka: Piątek 16.07 godz. 09:00 / Stacja benzynowa LOTOS ul. Godebskiego/ koło marketu
DINO. Start: 09:30



Jest możliwość udziału w rajdzie bez jazdy rowerem, lub jazda tylko w jedną stronę - wówczas
dojazd na miejsce integracji lub powrót własnym transportem. Koszt udziału na miejscu to
pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia (w zależności od miejsca). Rajd niekomercyjny,
wspólne pokrywamy koszty wspólne.






Przyjmowanie zgłoszeń: do 10.07,
 emailem: christopher.olek()calisiabike.pl. W emailu proszę podać: nazwę rajdu, imię i
nazwisko uczestnika, wiek, tel. email, klub, informacje czy osoba jedzie na rowerze w
dwie strony, w jedną stronę czy dojeżdża samochodem,
 lub poprzez stronę https://elektronicznezapisy.pl/event/6050.html
Rozliczenia na konto (numer konta podawany jest indywidualnie) lub gotówką na miejscu.
W dniu wyjazdu uczestnicy podpisują formalne zgłoszenie i akceptację regulaminu.



Komandor: Christopher OLEK, 575.127.700

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 imprezy 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.

