
 

 

 

 

 

„Szlakiem architektury drewnianej – Łódzkie 2017” 
- zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego 

i Powiatu Brzezińskiego 
_______________________________________________________________________________ 

 
Regulamin udziału w 3 – dniowym rajdzie  

„Szlakiem architektury drewnianej – Łódzkie 2017”  
w dniach 12-14 czerwca 2016 r. 

Regulamin niniejszy określa warunki udziału w 3 – dniowym rajdzie „Szlakiem architektury 
drewnianej – Łódzkie 2017”, organizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu 

Brzezińskiego „Nasz Powiat” w dniach 12-14 czerwca 2017 r. przy dofinansowaniu  
ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego i Powiatu Brzezińskiego. 

1. W rajdzie mogą wziąć udział osoby, które zgłoszą chęć udziału w rajdzie i zostaną 
wpisane na listę uczestników. 

2. Uczestnik zostaje zapisany na liście uczestników rajdu po wniesieniu osobiście w 
terminie wpisowego w wysokości 50,00 zł 

3. Wpisowe wpłacić należy gotówką osobiście w siedzibie organizatora (95-060 Brzeziny, 
ul. Konstytucji 3 Maja 5) do 18 maja 2017 r. 

4. Wpisowe nie będzie zwracane, dlatego organizator prosi o przemyślane decyzje 
dotyczące udziału w rajdzie. 

5. Lista uczestników rajdu zostanie opublikowana na stronie www.naszpowiat.eu do 31 
maja 2017 r. 

6. Uczestnik rajdu zobowiązany jest zabrać ze sobą na rajd:  
- dowód osobisty, 
- legitymację rencisty/emeryta (jeśli dotyczy), 
- leki, które przyjmuje. 

7. Uczestnik może zabrać ze sobą na rajd kijki nornic walking.  
8. Uczestnicy rajdu są zobowiązani zgłosić się w dniu 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek)  

o godz. 9:00 w miejscu zbiórki w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy (Gimnazjum 
w Brzezinach). 

9. Kierownikiem wycieczki jest pani Katarzyna Spychalska (nr zaświadczenia 
15/XVI/176/2014/15 z dnia 19 maja 2015 r.).  

10. Organizator ubezpieczy wszystkich uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych 
wypadków.  

11. Organizator zapewnia wyżywienie i noclegi – szczegóły zawiera Program stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione/zniszczone podczas 
rajdu. 

13. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność, także materialną, za szkody wyrządzone 
osobom trzecim podczas trwania rajdu.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Programie. 
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Aktualna 

wersja regulaminu znajduje się na www.naszpowiat.eu w zakładce „Aktualności”. 

Katarzyna Spychalska        Jolanta Wojciechowska 
           kierownik wycieczki                                               organizator 

http://www.naszpowiat.eu/
http://www.naszpowiat.eu/

