Załącznik nr 1 do regulaminu XVII Tour De Kalonka 2018 (2018-09-21)

Deklaracja zgłoszeniowa uczestnika
XVII Tour De Kalonka 2018
Zgłaszam udział …………………………….……...…………… w XVII Tour De Kalonka 2018,
które odbędą się w dniu 22 września 2018r. na terenie Gminy Nowosolna.
Oświadczam tym samym, że:
a) zapoznałam / zapoznałem* się z treścią regulaminu rajdu i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) stan mojego zdrowia umożliwia mi udział rajdzie i nie są mi znane żadne powody o charakterze
zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w Tour de Kalonka 2018,
c) zobowiązuję się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz podporządkowywania się decyzjom
współorganizatorów,
d) w pełni ponoszę odpowiedzialność za własne działania i zachowanie.
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Trasa biała - prowadzi przez Janów, Plichtów,
Byszewy, Stare Skoszewy Las Dobieszkowski i Borki.
Dla osób sporadycznie jeżdżących rowerami, które na
spokojnie chcą zobaczyć ciekawe miejsca Parku
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
Trasa czerwona “niepodległościowa” przebiega m.in.
przez Dobieszków, Stare Skoszewy, Byszewy i miejsca
związane z historią Polski. Dedykowana dla średnio
zaawansowanych rowerzystów oraz dla fotografów.
Trasa czarna wiedzie m.in. przez malownicze tereny
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Las
Dobieszkowski, Las Janinowski). Trochę podjazdów i
szybkich zjazdów. Tempo bardzo żwawe, trasa dla
zaawansowanych.
Trasa żółta - trasa dookoła parafii Św. O. Pio w
Kalonce. Idealnie nadaje się dla dzieci od 5-go do
11-go roku życia bez specjalnego przygotowania
rowerowego oraz dla pieszych.
Trasa do Lasu Dobieszkowskiego lub na najwyższe
wzgórze wytyczona i prowadzona przez ekspertów pracowników PKWŁ.
Rajd Rodzinny - świetny sposób, aby pokazać
dzieciom i dorosłym na czym polegają rajdy na
orientację ale bez forsowania nadmiernego tempa. Do
odszukania i “oddziurkowania” wyznaczonych zostało
10 punktów w najciekawszych miejscach gminy
Nowosolna.
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* właściwe zakreślić

