
                                    Regulamin Rajdu
                                                  „  KRAJ – OBRAZY ,21 „

1.    Organizator rajdu:

                       - Samorząd Uczniowski Liceum w Milanówku ul Piasta  14 przy  współpracy
                         sekcji turystycznej „KRAJ-OBRAZY”  Grodziskiego Klubu Żeglarskiego 
                           „ Czysty Wiatr „

2.   Termin rajdu:

                 Rajd odbędzie się 20 marca 2021 roku / bez względu na pogodę /

3.     Cel rajdu:

                       -  upamiętnienie   70 rocznicy nadania praw miejskich Milanówka
                       -  popularyzacja turystyki  jako zdrowej formy spędzania czasu  na
                           na świeżym powietrzu.
                         -  popularyzacja  ochrony zabytków i przyrody
                       -  poznanie bogatej historii szkoły – Liceum ul. Piasta i  miasta Milanówka

           
4.   Uczestnictwo :

                    W rajdzie bierze udział młodzież szkolna pod opieką osoby pełnoletniej
                   ( nauczyciela, instruktora itp. )

5.   Zgłoszenia :
                  
                      -  grupy rajdowe składają się 4 - 5  osobowych zespołów
                      -  zgłoszenia należy składać do dnia 15 marca 2021 roku

            Uczestnicy na mecie rajdu otrzymują : herbatę, grochówkę, stempel okolicznościowy, Dyplom – ik za
         udział a szkoły DYPLOM, dla chętnych otwarta strzelnica gdzie można zdobyć nagrody.
            Meta czynna od godziny 11.00
 
                             *    Pani Małgorzata Soczewicz      tel.   608 044 986
                           

        Zgłoszenia po terminie nie gwarantują otrzymania materiałów Rajdu  „ KRAJ – OBRAZY, 21”

6. Prawa i obowiązki:

                 - każdy z uczestników ma obowiązek kulturalnego zachowania, przebycia trasy
                   w całości i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa,  przeciwpożarowych i drogowych.



             ( w związku z panującą pandemią – grupy rajdowe  obowiązują wszelkie przepisy 
                          i środki ostrożności  – maseczki, odległości itp. )
                     
5.   Trasa rajdu:

                          Wszystkie trasy prowadzą do Milanówka ul. Piasta 14

               * Historyczna     - poznajemy ponad 100 letnią historię Szkoły ( spacer po Milanówku )

                                                 start  20.03.21r. / sobota  /  skwer przy Poczcie godz. 10.00

                * Przyrodnicza    - Podkowa Leśna Wschodnia, rezerwat Parów Sójek,
                                                Muzeum  im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów / zespół przyrodniczo - 
                                                krajobrazowy / Turczynek  i ulicami Milanówka

                                                start  20.03.21 r. / sobota / przystanek Podkowa Leśna Wschodnia godz. 10.00 

              Mile widziane są dowolne trasy piesze i kolarskie opracowane przez młodzież z opiekunami
              i wcześniej zgłoszone organizatorom.

           W związku z zaistniałą sytuacją ogólnokrajową – COVID 19, możemy zostać zmuszeni do zmiany
           planów o czym powiadomimy oddzielnym komunikatem wszystkich uczestników na 48 godzin przed 
           rozpoczęciem rajdu.  


