Regulamin V Rajdu Rowerowego
MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych
Powiatu Pleszewskiego Szymanowice 2009 Gmina Gizałki

1. Cel Rajdu
• doskonalenie sprawności fizycznej
• popularyzacja turystyki
• poznawanie historii powiatu
• poznawanie zabytków
• poznawanie i pogłębianie znajomości przyrody i jej ochrony
• pogłębianie wiedzy w dziedzinie poŜarnictwa
2. Termin i miejsce
12 września 2009 r. /sobota/ Szymanowice
3. Organizatorzy
• Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP w Pleszewie
• Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pleszewie
• Starostwo Powiatowe w Pleszewie
• Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gizałkach
• Urząd Gminy w Gizałkach
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Szymanowicach
4. Uczestnicy
• dzieci i młodzieŜ naleŜące do Ochotniczych StraŜy PoŜarnych powiatu pleszewskiego
• wiek uczestników od 12 do 21 roku Ŝycia
5. Program i trasa turystyczna
• wyjazd uczestników z dowolnego miejsca swojej gminy
• przyjazd o godz. 11.00 do Szymanowic (plac przed kościołem).
• zameldowanie przybycia – odbiór talonów Ŝywnościowych
• zwiedzanie kościoła i parku
• obiad
• konkursy
6. Konkurencje, konkursy
• prezentacja swojej OSP, gminy, miejscowości, piosenka rajdowa
• rozwinięcie odcinka węŜa W 52 oraz zwinięcie alarmowe
• strzelanie z broni wiatrowej w pozycji leŜącej
7. Nagrody i wyróŜnienia
• nagrody i wyróŜnienia otrzymują zwycięscy poszczególnych konkurencji
• druŜyna która zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma puchar prezesa oddziału
powiatowego

8. Zgłoszenia
• druŜyny naleŜy zgłaszać pisemnie do 6 wrzesień 2009 r.
• zgłoszenia przyjmuje przewodniczący komisji do spraw młodzieŜy druh Piotr Jaroszewski
na adres Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie, ul. Słowackiego 19, 63-300 Pleszew, email
kppsppleszew@psp.wlkp.pl lub piotrus@post.pl tel. kom. 604598612
• uczestników obowiązuje wpłata 6 złotych od osoby, łącznie z opiekunami.
9. Postanowienia końcowe
• uczestnicy rajdu obowiązkowo są ubezpieczeni we własnym zakresie
• grupa moŜe liczyć do dwudziestu osób
• jeden opiekun przypada na dziesięciu uczestników
• uczestnicy poruszają się po drogach zgodnie z przepisami ruchu drogowego
• wszystkich obowiązuje przestrzeganie dyscypliny w czasie trwania rajdu
• za przestrzeganie dyscypliny odpowiedzialni są opiekunowie druŜyn
• za brak dyscypliny druŜyna zostaje zdyskwalifikowana
• za ubezpieczenie uczestników odpowiedzialni są opiekunowie grup
Regulamin rajdu rowerowego został sporządzony przez komisję do spraw młodzieŜy
działającej przy Zarządzie Oddziału Powiatowego w dniu 01 lipca 2009 r.
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