ORGANIZATOR BIKE JAMBORE

Harcerski Klub Turystyczny

„WARM”
27 – 28 MAJA 2017 ZAPRASZA NA
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Gdańsk – Elbląg – Braniewo

PATRONAT MEDIALNY

Kontakt – Arkadiusz Witkowski
tel. 604 559 672
590858nbr@gmail.com

Rowerowa sztafeta, jakiej jeszcze nie było. Dookoła świata! Dwa lata
temu dojechaliśmy z Polski do Japonii na międzynarodowy zlot
skautów. Spodobało nam się, dlatego teraz ruszamy jeszcze dalej.
Startujemy 27 maja 2017, by przez kolejne dwa i pół roku dotrzeć na
World Scout Jamboree do Zachodniej Wirginii w USA
(lipiec/sierpień 2019), a potem wrócić do Polski. Z Gdańska do
Gdańska: 35 tys. km, 34 etapy, 21 krajów. Przez najpiękniejsze
tereny półkuli północnej. Po co? By promować Polskę, przeżyć
przygodę, a przy okazji pokazać, jak ważny może być we
współczesnym świecie skauting. Wierzymy, że kolejny, XXV
międzynarodowy zlot skautów w roku 2023, odbędzie się w Polsce
i chcemy pomóc w tym, by właśnie tak się stało (okaże się to już
w sierpniu 2017 podczas konferencji w Baku.. Do udziału w naszej
wyprawie zapraszamy jednak nie tylko harcerzy. Przygoda czeka na
wszystkich!
Informacje o projekcie:
nowinki wrzucane są w pierwszej kolejności na
facebook: https://web.facebook.com/BikeJamboree/?_rdr
i powoli uzupełniane na stronie internetowej: http://bikejamboree.pl/

1. CELE SZTAFERY ROWEROWEJ:
 Współudział w rowerowej sztafecie BIKE JAMBOREE;
 Promocja walorów krajoznawczych, przyrodniczych i
turystycznych Powiatu Braniewskiego, w szczególności Miasta
Braniewa i Gminy Braniewo.
 Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywności fizycznej,
zdrowego stylu życia oraz szerzenie kultury turystyki i racjonalnego
korzystania z przyrody;
1. KOMENDA RAJDU:
 Komendant rajdu – phm. Arkadiusz Witkowski
 Kierownik trasy – Sławomir Wądołowski

Można uczestniczyć w trasie dwudniowej (27-28.05.2017) jak też
jednodniowej (28.05.2017)
W trakcie trwania rajdu:
 czas i miejsce odpoczynku wyznacza kierownik trasy;
 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody
wyrządzone przez uczestników rajdu osobom trzecim;
 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

TRASA SZTAFETY ROWEROWEJ:
Start: 27 maja 2017r. godz. 9.30 Gdańsk Targ Węglowy
27.05.2017 - Gdańsk – Elbląg .......................................................................80 km

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Zgłoszenia na rajd przyjmowane są w Hufcu Braniewo ZHP
14-500 Braniewo, ul. Armii Krajowej 9, w dni urzędowania
tj. od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 – 18.00
lub przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.zhp.braniewo.waw.pl
Wpisowe w kwocie 10zł od osoby należy wpłacać na konto Hufca
Braniewo ZHP Bank BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0201 8790
z dopiskiem BIKE JAMBOREE lub bezpośrednio do kasy hufca
w terminie do 15 maja 2017 r.
W przypadku rezygnacji z rajdu po 15 maja 2017r. wpisowe nie ulega
zwrotowi.
Na sztafetę rowerową zapraszamy każdą pełnoletnią osobę, w tym
zorganizowane grupy.
W trakcie rajdu każdy uczestnik powinien przestrzegać bezwzględnie
przepisów i zasad kodeksu ruchu drogowego.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
 stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez
kierownika trasy;
 przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczania z wyznaczonego
szlaku;
 bezzwłocznego zgłaszania kierownikowi trasy o wszelkich
niedyspozycjach zdrowotnych;
 zachowania proekologicznego.

Elbląg Start 28 maja 2017r. godz. 10.00
z MOSIR ul. Karowa 1 (Stare Miasto)
28.05.2017 – Elbląg – Braniewo – Żelazna Góra .........................................60 km

Zakończenie braniewskiej sztafety towarzyszącej w dniu 28 maja 2017
roku do. godz. 17.00 w Braniewie przy Klubie Wojskowym
W ramach rajdu organizatorzy zapewniają:
 ubezpieczenie uczestników rajdu;
 nocleg w warunkach turystycznych w Harcerskim Ośrodku
Wodnym Bryza w Elblągu ul. Portowa 2;
 niespodzianki (okolicznościowe koszulki i medale)
UWAGA! DODATKOWE KOSZTY:
W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania zostanie zorganizowany transport
rowerów i uczestników rajdu z Braniewa do Gdańska na koszt
zainteresowanych osób.
Przewidziane są spotkania przedrajdowe - pierwsze w dniu 16 maja
2017r. o godz. 18.00 w siedzibie Hufca Braniewo ZHP ul. Armii
Krajowej 9, na których uzgodnione zostaną ewentualne dodatkowe
koszty.

