WSPIERAJĄ NAS

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH
W RAMACH PROGRAMU
„SPORTOWE WAKACJE 2017”,
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.
1.

Cel wycieczek rowerowych:
 Zabezpieczenie czasu wolnego młodzieży pozostającej w mieście podczas wakacji;
 Popularyzacja rodzinnej turystyki rowerowej oraz strzelectwa sportowego, jako prostej formy rekreacji;
 Integracja rodzin i mieszkańców gminy Niepołomice;
 Propagowanie zdrowego trybu życia;
 Zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi i historycznymi Puszczy Niepołomickiej
i Niepołomic;
 Modelowanie życia wolnego od nałogów i używek.

2.

Organizatorzy:
 Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice;
 Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niepołomicach;
 Właściciel firmy „JUKA”;
 Nadleśnictwo w Niepołomicach;
 Ognisko TKKF Wiarus w Niepołomicach.

3.

Termin:
 Wycieczki rowerowe organizowane będą w dniach: Lipiec - 16, 23, 30; Sierpień - 06, 13, 20, 27; do
atrakcyjnych miejsc w Puszczy Niepołomickiej. Start o godzinie 11.00, spod Kopca Grunwaldzkiego
w Niepołomicach, powrót około godz. 14.30;
 Treningi strzeleckie z broni pneumatycznej tj. karabinek i pistolet sportowy organizowane będą
w dniach: 8, 15, 22 lipca w godzinach od 10.00 do 12.00 na strzelnicy sportowej Firmy „JUKA” wjazd od ul.
Grunwaldzkiej;
 Zawody strzeleckie o Puchar Właściciela Firmy „JUKA” kończące w/w treningi odbędą się 26 sierpnia w
godzinach od 11.00 do 13.00.
 Festyn rekreacyjny na zakończenie programu „SPORTOWE WAKACJE 2017” odbędzie się w dniu 3 września
od 13.00 do 16.00. (Festyn dla uczestników wycieczek rowerowych oraz treningów strzeleckich, którzy
uczestniczyli trzykrotnie w programie).

4.

Uczestnicy:
 Młodzież i dzieci od lat 10, pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego z gminy Niepołomice oraz młodzież
przebywająca na wakacjach w gminie Niepołomice, zezwolenie dla młodzieży od 15 lat w załączniku;
 Mieszkańcy Gminy Niepołomice;
 Członkowie Ogniska TKKF „WIARUS” i innych grup środowiskowych;

5.

Od organizatorów:
Organizatorzy zabezpieczają treningi i wycieczki oraz instruktorów i sędziów do prowadzenia w/w zajęć;
Udział młodzieży i opiekunów jest bezpłatny;
Wycieczki rowerowe odbędą się przy sprzyjającej pogodzie;
Na zakup pucharów i medali oraz artykułów spożywczych Gmina Niepołomice przeznaczy kwotę 600 zł. z Budżetu
Profilaktyki.

6.

Postanowienia końcowe:
 Organizatorzy ubezpieczają uczestników programu „SPORTOWE WAKACJE 2017”;
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zły stan zdrowia uczestników;
 Wszyscy uczestnicy wycieczek muszą się podporządkować organizatorom pod względem bezpieczeństwa w
czasie przejazdu oraz pobytu w Puszczy Niepołomickiej;
 Uczestnicy rajdu powinny mieć kaski ochronne i kamizelki odblaskowe oraz rowery przystosowane do jazdy
zgodnie z obowiązującymi przepisami Ruchu Drogowego;
 Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do poszanowania runa
leśnego;
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników w wyniku nie
respektowania instruktażu i zasad bezpieczeństwa oraz przestrzegania Ruchu Drogowego.

