
PASZPORT NASZEJ PRZESTRZENI

...........................................................

Regulamin:
1. Organizatorzy:
Organizatorem Rodzinnego Rajdu Rowerowego na Orientację „Nasza Przestrzeń”, jest Gmina 
Rudnik zwanym dalej Organizatorem. Współorganizatorem są: Fundacja Wspomagania Wsi, 
Nowiny Raciborskie, Kraina Górnej Odry, Fundacja Gniazdo
Cele:
1. Umożliwienie promowania obszaru Gminy Rudnik i Krainy Górnej Odry poprzez przeprowadze-
nie rodzinnego rajdu rowerowego dla mieszkańców województwa śląskiego.
2. Popularyzacja wiedzy o parkach, poznanie zasobów historycznych, przyrodniczych, kulturowych 
i turystycznych gminy oraz integracja rodzin, promocja aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
3. Uczestnicy:
1. Do udziału w Grze zapraszamy mieszkańców Powiatu Raciborskiego jak i całego województwa 
śląskiego oraz wszystkich chętnych.
Drużyna rodzinna powinna liczyć od 3 do 7 osób. W patrolu mogą uczestniczyć członkowie 
rodziny lub jej przyjaciele.
3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w grze jedynie pod opieką prawnych opiekunów.
4. Karty można otrzymać też na miejscu startu pod warunkiem, że nie zostanie wyczerpany ich 
limit.
4.Miejsce i termin:
Start: Izba tradycji w Rudniku ul. Gawliny 2
Meta: Ruina pałacu w Sławikowie, ul. Parkowa 11
Data: 24.07.2021r.
Godzina startu: Rejestracja od 9.30, start od 10.30 do 12.00
Zgłoszenie drużyny na starcie, do wyczerpania paszportów. Udział w Grze jest bezpłatny.
5.Zasady rozgrywania gry
1.Drużyny uczestniczące w Grze pobierają na STARCIE karty uczestnictwa (paszporty) cała trasa 
liczy max ok. 35 km ze wszystkimi wskazanymi Punktami Kontrolnymi. Warunkiem sklasyfi kowania 
drużyny jest:
• odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie lub wykonanie zadania przynajmniej trzech Punktów 

Kontrolnych,
• dotarcie na metę wszystkich członków zespołu (decyduje czas ostatniego zawodnika),
• potwierdzenie Punktu Meta.
O klasyfi kacji decyduje ilość potwierdzonych pieczątkami Punktów Kontrolnych oraz czas przyjaz-
du od startu do mety tj. nie przekroczenie wyznaczonego limitu.
2. Drużyny startują zgodnie z minutą startową wpisaną na karcie uczestnictwa.
3. Po dotarciu na metę drużyny potwierdzają „Punkt Meta” poprzez oddanie uzupełnionej karty 
uczestnictwa.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie około 60 minut (licząc od czasu dotarcia na metę ostatniej 
drużyny) na podliczenie punktów zdobytych przez poszczególne drużyny. Limit czasu na przeje-
chanie przez rodzinę całej trasy z wykonaniem zadań to 4 godziny.
6. Dane osobowe, wizerunek, korespondencja
Uczestnik wyraża zgodę na publiczne podanie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci 
imienia, nazwiska i miejscowości.
7. Postanowienia końcowe:
1.Organizatorzy zapewniają możliwość zakupu na mecie posiłku.
2.Każda drużyna na mecie otrzyma nagrodę za uczestnictwo w Grze zależną od ilości zdobytych 
punktów.
3.Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
4.Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. Prosimy o odpowiedni dobór odzieży.
5.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
6.Udział w Grze oznacza akceptację warunków regulaminu.
7. Obowiązują obostrzenia związane z pandemią.
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Nasza Przestrzeń dla Was!
Rodzinny Rajd Rowerowy na Orientację

„Nasza Przestrzeń” 24.07.2021r.

ZBIERZ PRZYNAJMNIEJ TRZY PIECZĄTKI I ZGŁOŚ SIĘ PO NAGRODY!
Podczas wyprawy będzie możliwość zapoznania się z projektem aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego Gminny Rudnik 
i wniesienia swoich uwag. Czekamy na uwagi od mieszkańców i turystów. Nasza Przestrzeń ma być przyjazna dla Was!
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