Zapraszamy na 5. pieszo-kajakowy rajd na orientację
australijska „WIOSENNA NAWAŁNICA”

KIEDY:

20 kwietnia 2013 (sobota)
GDZIE:
W okolicach Kalisza Pomorskiego (woj. zachodniopomorskie), ok 100 km na wschód od Szczecina.
BAZA i START RAJDU:
Zbiórka i odprawa to BAZA rajdu: Kalisz Pomorski, Pałac Wedlów ul. Wolności 31 (wszystkie trasy).
Na właściwy START rajdowicze zostaną przewiezieni autobusem.
META rajdu: to oczywiście tajemnica ;)
PROGRAM IMPREZY:
8:00 - 9:30 : przyjmowanie uczestników na bazie rajdu (na trasy pieszą podstawową i pieszo-kajakową),
9:30 : odprawa organizacyjna przed rajdem i przejazd na start,
od 10:15 : startowanie Uczestników/Zespołów rajdu (na trasy pieszą podstawową i pieszo-kajakową),
11:30 - 13:00 : przyjmowanie uczestników na bazie rajdu (na trasę pieszą krótką),
13:00 : odprawa organizacyjna przed rajdem i przejazd na start,
od 13:30 : startowanie Uczestników/Zespołów rajdu (na trasę pieszą krótką).
Wieczorem na mecie rajdu : gorący posiłek kuchni australijskiej, ognisko z kiełbaskami, ogłoszenie
zwycięzców rajdu na wszystkich trasach, rozdanie nagród i pamiątek rajdowych, pokaz zdjęć z Australii.
Nocleg dla uczestników rajdu do wyboru: na łóżku w pokoju z łazienką, na materacu w sali wieloosobowej,
w namiocie. Pożegnanie przedpołudniem.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Piąta 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 AUSTRALII.
Każdy uczestnik rajdu musi zgłosić się na start w przebraniu nawiązującym do aktualnej
konwencji (Australia), albo przynajmniej powinien być wyposażony w jakiś australijski gadżet.
Po raz pierwszy przygotowaliśmy aż trzy trasy do wyboru:
- trasa PIESZA KRÓTKA (ok. 20 km). Trasa dostępna dla wszystkich, także dla rodzin z dziećmi i młodzieży;
- trasa PIESZA PODSTAWOWA (ok. 45 km). Trasa dla osób z zacięciem turystycznym i orientacją w terenie;
- trasa PIESZO-KAJAKOWA (ok. 30 km pieszo + ok. 7 km kajakiem). NOWOŚĆ !!!
Trasa dla osób z zacięciem turystycznym i orientacją w terenie,
wymagane doświadczenie kajakowe na poziomie łatwym-średnim.

Na trasach Uczestnicy mogą spodziewać się różnych atrakcji i utrudnień (szczegóły w Regulaminie i na mapie):
- zadania i konkursy, za które zyskać będzie można dodatkowe punkty,
- fałszywe kieszenie kangurze,
- spowalniające misie koala,
- płoty przeciw psom dingo,
- głodne diabły z Tasmanii,
- chichotliwe kukabury i śmiercionośne zdradnice,
- Uluru /prawie/ nie do obejścia.
Na wszystkich 3 trasach rajdowicze dotrą do tzw. PUNKTU STOP - przerwa na odpoczynek
(do godziny bez straty 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.
2. Zasady rajdu, informacje organizacyjne i in. opisane są szczegółowo w REGULAMINIE RAJDU
(do pobrania przez internet ze strony rajdowej).
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. 15 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 3 ekip ze wszystkich tras. Poza tym każdy uczestnik rajdu otrzyma pamiątkę rajdową.
Sponsorzy Rajdu to: MATI – organizator spływów kajakowych (www.splywykajakowe.pl ) oraz Bruno-Tassi,
ogólnopolski dystrybutor mięsa, wędlin i drobiu.
5. Dojazd:
- pociągiem pkp: wygodny dojazd, w odpowiednim czasie, 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) – w czasie rajdu grupa kangurów przeskoczy
z samochodami na metę rajdu, gdzie będą czekać na rajdowiczów .
Powrót: sugerujemy po noclegu, w niedzielę.
6. Nocleg po rajdzie:
- bez dopłaty : w sali wieloosobowej na materacu (trzeba mieć swój śpiwór),
- bez dopłaty : w namiocie (własnym),
- za dopłatą 45 zł/os – w pokoju na łóżku (z pościelą, ręcznikiem, łazienką) – pokoje 2- i 3-osobowe,
- bez noclegu.
7. Wpisowe:
Impreza ma charakter niekomercyjny, a symboliczne "wpisowe" służy pokryciu kosztów
organizacyjnych i materiałów, związanych z przygotowaniem trasy, mapy, punktów kontrolnych i in.,
przekąski na punkcie "stop" oraz ciepłego posiłku wieczorem dla wszystkich rajdowiczów, pokryciu kosztów
paliwa i wynajmu środków transportu, kajaków, zabezpieczeniu bezpłatnych noclegów na mecie rajdu,
gorących napojów, środków higieny, itp.
Uczestnicy docierają na bazę rajdu i wracają - na własny koszt.
Wpisowe wynosi:
20 zł - na trasę pieszą krótką (15 zł*),
35 zł - na trasy pieszą podstawową i pieszo-kajakową (25 zł*).
* taniej dla osób z terenu gminy Kalisz Pomorski
Kontakt i informacje:
Jerzy Arsoba
tel. kom. 601 725 390
e-mail: jerzy@arsobatravel.pl

Joanna Urban
tel. kom. 603 405 550
e-mail: joanna@arsobatravel.pl

Referat Promocji Urzędu Miejskiego
w Kaliszu Pomorskim
tel. (94) 361 77 80

Wszystkie informacje o tegorocznym rajdzie oraz archiwum poprzednich: www.arsobatravel.pl
D o z o b a c z e n i a n a 5. a u s t r a l i j s k i e j W i o s e n n e j N a w a ł n i c y !

