Zapraszamy na 6. pieszo-kajakowy rajd na orientację

japońska „WIOSENNA NAWAŁNICA”
KIEDY: 26 kwietnia 2014 (sobota)
GDZIE: W okolicach Kalisza Pomorskiego
(woj. zachodniopomorskie),
ok 100 km na wschód od Szczecina.
START i META/BAZA RAJDU:
Zbiórka i odprawa to Pałac Wedlów,
Kalisz Pomorski, ul. Wolności 31 (wszystkie trasy).
Na właściwy START rajdowicze zostaną
przewiezieni autobusami.
META i BAZA rajdu: Biały Zdrój.
PROGRAM IMPREZY:
Piątek 25 kwietnia: od g. 16 można już przyjechać do
Białego Zdroju na bazę rajdu, na wieczorny melanż i nocleg.
Sobota 26 kwietnia:
Przewiezienie zawodników z bazy rajdu na zbiórkę i odprawę.
7:30 - 8:30 : przyjmowanie uczestników na zbiórce/odprawie rajdu
(na trasy pieszą podstawową i pieszo-kajakową),
8:30 : odprawa organizacyjna przed rajdem i przejazd na start,
od 09:00 : startowanie Uczestników/Zespołów rajdu (na trasy pieszą podstawową i pieszo-kajakową),
10:00 – 11:30 : przyjmowanie uczestników na zbiórce/odprawie (na trasę pieszą krótką),
11:30 : odprawa organizacyjna przed rajdem i przejazd na start,
od 12:00 : startowanie Uczestników/Zespołów rajdu (na trasę pieszą krótką).
Wieczorem na mecie/bazie rajdu : gorący posiłek kuchni japońskiej, ognisko z kiełbaskami, ogłoszenie
zwycięzców rajdu na wszystkich trasach, rozdanie nagród i pamiątek rajdowych, pokaz zdjęć z Japonii oraz
filmów japońskich na dużym ekranie.
Noclegi dla uczestników rajdu do wyboru: na łóżku w pokoju z łazienką, na podłodze w sali wieloosobowej,
w namiocie.
Niedziela 27 kwietnia: pożegnanie przedpołudniem.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Szósta edycja „Wiosennej nawałnicy” to IMPREZA TURYSTYCZNO-PRZYGODOWA z rodzaju InO
(impreza na orientację). Nazewnictwo punktów kontrolnych oraz przebrania i atrakcje
nawiązywać będą do kultury, przyrody i geografii JAPONII.
Każdy uczestnik rajdu powinien zgłosić się na start w przebraniu nawiązującym do aktualnej
konwencji (Japonia), albo przynajmniej powinien być wyposażony w jakiś japoński gadżet.
Do wyboru będą aż trzy trasy:
- trasa PIESZA KRÓTKA (ok. 20 km). Trasa dostępna dla wszystkich, także dla rodzin z dziećmi i młodzieży;
- trasa PIESZA PODSTAWOWA (ok. 40 km). Trasa dla osób z zacięciem turystycznym i orientacją w terenie;
- trasa KAJAKOWO-PIESZA (ok. 7 km kajakiem [ok. 3 godziny płynięcia] + ok. 25 km pieszo). Trasa dla
osób z zacięciem turystycznym i orientacją w terenie, doświadczeniem kajakowym niewielkim-średnim.
Na trasach Uczestnicy mogą spodziewać się różnych atrakcji i utrudnień (szczegóły w Regulaminie i na mapie):
- punkty kontrolne do odnalezienia w terenie,
- zadania i konkursy, za które zyskać będzie można dodatkowe punkty, niebezpieczny rewir…
Na wszystkich 3 trasach rajdowicze dotrą do tzw. PUNKTU STOP - przerwa na odpoczynek
(do godziny bez straty liczonego czasu), konkursy i przekąska.

Wszystkie trasy będzie można pokonywać pojedynczo lub w zespołach do 4 osób.
Udział w rajdzie mogą wziąć osoby dorosłe, oraz niepełnoletnie pod opieką osoby powyżej 21 roku
życia, po podpisaniu stosownego oświadczenia. Pieski i inne zwierzęta są mile widziane.
2. Zasady rajdu, informacje organizacyjne i in. opisane są szczegółowo w REGULAMINIE RAJDU
(do pobrania przez internet ze strony rajdowej na www.arsobatravel.pl ).
3. KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (do pobrania przez internet ze strony rajdowej) należy wypełnioną wysłać
pocztą mailową lub pocztą tradycyjną (adresy podane w Karcie). Można także zgłaszać
się telefonicznie (telefony na dole strony). Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie będą przyjmowane do
dn. 21 kwietnia. Po upływie tego terminu tylko warunkowo, w zależności od ilości zgłoszeń.
4. Organizatorami Rajdu są: Klub Podróżników Arsoba Travel i Gmina Kalisz Pomorski.
Organizator wypraw trampingowych Arsoba Travel oraz Burmistrz Kalisza Pomorskiego fundują
nagrody dla pierwszych 4 ekip ze wszystkich trzech tras, oraz nagrody „pocieszenia”.
Większość nagród jest oryginalna, przywieziona z Japonii przez Jurka Arsobę!
Poza tym każdy uczestnik rajdu otrzyma oryginalną, japońską pamiątkę rajdową.
5. Dojazd:
- pociągiem pkp: wygodny dojazd, z kierunków Szczecin, Stargard Szcz., Piła.
- autobusem pks: na trasie drogi krajowej nr 10 regularnie kursują autobusy.
- własnym środkiem transportu (im większa grupa, tym taniej) – samochód można zostawić na bazie/mecie
rajdu, a na zbiórkę/odprawę i start rajdowiczów przewiezie w sobotę rano specjalny autobus.
Przyjazd: można przyjechać już w piątek wieczorem i przenocować na bazie/mecie rajdu.
Powrót: sugerujemy po noclegu, w niedzielę.
6. Noclegi – przed i po rajdzie:
- bez dopłaty: w sali wieloosobowej (trzeba mieć swój śpiwór i karimatę) – możliwy od piątku do niedzieli,
- bez dopłaty: w namiocie (własnym) – możliwy od piątku do niedzieli,
- za dopłatą 35-60 zł/os/dobę – w pokoju na łóżku (z pościelą, ręcznikiem, łazienką) – pokoje 2- i 3-osobowe
– możliwy od piątku do niedzieli lub tylko po rajdzie,
- bez noclegu także można ;)
7. Wpisowe:
Impreza ma charakter niekomercyjny, a "wpisowe" służy pokryciu kosztów organizacyjnych i materiałów,
związanych z przygotowaniem trasy, mapy, punktów kontrolnych, bazy/mety rajdu i in., przekąski na
punkcie "stop" oraz ciepłego posiłku wieczorem po rajdzie dla wszystkich rajdowiczów, pokryciu kosztów
paliwa i wynajmu środków transportu, zabezpieczeniu bezpłatnych noclegów na mecie rajdu, gorących
napojów, środków higieny, itp.
Uczestnicy przyjeżdżają na imprezę i wracają - na własny koszt.
Wpisowe wynosi:
25 zł/os - na trasę pieszą krótką (20 zł*),
40 zł/os - na trasę pieszą podstawową (30 zł*),
40 zł/os – na trasę pieszo-kajakową (30 zł*) + około 35 zł za wynajem kajaka dwuosobowego,
z transportem (cena 35 zł za kajak na dwie osoby); kajak jednoosobowy: 30 zł.
* taniej dla osób z terenu gminy Kalisz Pomorski
Wpisowe należy zapłacić przelewem, niezwłocznie po wysłaniu karty zgłoszeniowej na rajd, na konto:
Jerzy Arsoba,
bank: Citi Handlowy
Nr 34 1030 0019 0109 8518 0288 0219
KONTAKT i INFORMACJE:

Kasia Tomczyk tel. kom. 500 607 789 e-mail: info@arsobatravel.pl
Wszystkie informacje o tegorocznym rajdzie oraz archiwum poprzednich:

Do zobaczenia na 6. japońskiej Wiosennej Nawałnicy!
Jak zwykle, będzie świetna zabawa ☺

www.arsobatravel.pl

