WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA
”ŚWIĘTOJAŃSKIE NOCNE HARCE ROWEROWE – HAŃCZOWA 2022”

Po zarejestrowaniu udziału wpłać opłatę startową!
Szczegóły dotyczące opłaty startowej na rajd:
●

Opłata Podstawowa: 30,00 zł

●

Opłata Dodatkowa: 5,00 zł (uprawnia do śniadania (jajecznica) 19 czerwca rano w Bazie Rajdu)

●

Tytuł wpłaty: Rejestracja Nocne Harce 2022

●

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Gorlicach

●

Nr konta bankowego: 24 8795 0005 2001 0009 0304 0001

●

Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie GorliceBike

UWAGA: wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 15 czerwca 2022 roku!
Brak wpłaty w powyższym terminie będzie skutkował skreśleniem z Listy Uczestników!

Pamiętaj aby dotrzeć na miejsce minimum 15 minut przed startem!
Jeśli jedziesz na trasie:
Trudnej – bądź przed godz. 18:45 na Polu Biwakowym w Hańczowej <- kliknij link
Średniej – bądź przed godz. 19:15 na Polu Biwakowym w Hańczowej <- kliknij link
Powrót obu tras do Bazy Rajdu jest planowany do godziny 24:00. Po powrocie rozpocznie się część
integracyjna przy ognisku.

Chcemy zapewnić każdemu uczestnikowi bezpieczeństwo!
Zbierane dane, takie jak imię i nazwisko oraz data urodzenia, potrzebne są do ubezpieczenia każdego
uczestnika Rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Suma ubezpieczenia 10 000,00 zł / osoba.
Numer telefonu potrzebujemy na wypadek wystąpienia nagłej potrzeby skontaktowania się z danym
Uczestnikiem w celach związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem Rajdu.
Każdego Uczestnika wydarzenia prosimy aby według swojej najlepszej wiedzy, ocenił czy jego stan zdrowia
pozwala na wzięcie udziału w Rajdzie.

Koniecznie z sobą zabierz:






własny kubek aby nie używać plastikowych jednorazowych! (bądź EKO!)
sprawne oświetlenie rowerowe, w tym mocną przednią lampkę
dodatkowe (zapasowe) źródło światła przedniego, akumulatory, powerbank, czołówkę
kask rowerowy – obowiązkowo!
jeśli zostajesz w Bazie Rajdu na noc zabierz: namiot / hamak, śpiwór, karimate / materac, itp.

W przypadku pilnej konieczności skontaktowania się z Organizatorem Rajdu prosimy
dzwonić na numer telefonu: 605 42 11 65 lub wysłać na niego sms’a.

