Dětský výlet za zážitky v sobotu 20.7.2019
V tomto případě se jedná se o cykloturistickou akci určenou jak pro děti za doprovodu
rodiče, či jiné dospělé osoby tak i pro dospěláky, kteří se chtějí jen tak projet a mít šanci
večer vyhrát nějakou cenu v tombole.
Doporučená trasa cca 19 km:

značení trasy

Rakovník – Hřiště na Olešné – Přílepská skála - Přílepy – Nouzov - Senomaty - Rakovník
Doporučená trasa (nemusí se dodržet) vede z náměstí kolem kynologického cvičiště na Jíláku a po
cyklostezce do Olešné (4 km). Tady na vás čekají zábavné hry.
Od hřiště vede trasa dál po polních a lesních cestách k Přílepské skále (9 km). Zde pozor při
přejíždění silnice z Rakovníka do obce Kněževes (místo bude zajištěno hasiči z Přílep). Na Přílepské
skále budou pro děti připraveny lehké lezecké úseky na skále, lanovka a mezi stromy natažená tzv.
„slicklajna“ na chození „po provaze“. Další doplňkový program zde budou mít i hasiči z Přílep.

Z Přílep vede trasa do obce Nouzov a Senomaty (13 km). Ze Senomat dále po cyklostezce do
Rakovníka (na cyklostezce již nebude trasa značena značkami).

Odjezdy:

individuálně od 9,00 hod. do 12,00 hod. na náměstí v Rakovníku

Dokončení : orientačně na náměstí v Rakovníku nejpozději do 18,00 hod. (To kvůli a tombole ! )

Přihlášení:

v místě startu, od 9,00 hod. nejpozději však do 12,00 hod.

Startovné:

100,- Kč, děti do 15.-ti let 50,- Kč
Startovné zahrnuje: upomínkový předmět, mapku s vyznačenou doporučenou
trasou, účastnickou kartičku, občerstvení a nápoj po dojetí do cíle, hlavní
tombolu o hmotné ceny, případné zdravotní a technické zabezpečení a dále mytí
kol po dojetí do cíle v uličce u náměstí (u bývalých veřejných WC) v Rakovníku.

Tombola:

Nejméně 20 cen - tato tombola je společná pro všechny účastníky RC.
Losování proběhne od 18,00 hod. na pódiu na náměstí v Rakovníku po vyhlášení

výsledků sobotních závodů.
Výherci tomboly se losujícímu prokáží kontrolním kupónem.
Dětská tombola: Nejméně 20 cen - tato tombola je učená pro děti účastnící se RC.
Kontakt:

Milan Sunkovský GSM:

Podmínky:

Cyklovyjížďka se jede za plného silničního provozu, každý účastník se účastní
na vlastní nebezpečí. Účastníci mladší 15.-ti let se mohou zúčastnit pouze
v doprovodu dospělé osoby. Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla
silničního provozu a pokyny policie a pořadatelů.
Účastníci musí mít po celou dobu cyklovyjížďky nasazenu ochrannou přilbu.
Účastníci mladší 15.-ti let by měli mýt na sobě reflexní vestu.Každý účastník může
použít k vyjížďce silniční horské nebo trekingové kolo v dobrém technickém
stavu. Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a
majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po
cyklovyjížďce. Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné účastníkům dle
vlastního uvážení. Časový limit není stanoven.Cyklovyjížďka se koná z velké části
v CHKO Křivoklát, a proto Vás žádáme o maximální ohleduplnost k přírodě a
nezahazování žádných odpadků, v cíli bude vyhrazeno místo na odpadky.

606 - 648 181

E-mail: sunkovsky@croy.cz

