Stowarzyszenie na rzecz ochrony Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu i
Rada Osiedla Krzyżowniki - Smochowice
zapraszają w sobotę 16 września 2017 roku na VI Rajd Rowerowy pod nazwą “Dbamy o
Nasze Osiedla”.
Start imprezy w Krzyżownikach – Smochowicach przewidziany jest o godzinie 13:00,
miejsce zbiórki teren przed Szkołą Podstawową nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, ul.
Leśnowolska 35 Poznań. Meta rajdu będzie znajdowała się na terenie Stajni Kaliński w
Poznaniu na ul. Sanatoryjnej i będzie otwarta od godz. 15.00.
Trasy rajdu będą wiodły w większości drogami leśnymi i mało uczęszczanymi odcinkami
dróg publicznych.
Szósta już edycja rajdu rowerowego jest kontynuacją poprzednich wydarzeń łączącą dwie
całkowicie odmienne dyscypliny sportu i rekreacji. Miłośnicy dwóch kółek, którzy w tym
roku wystartują z trzech lokalizacji w Poznaniu spotkają się ma mecie w Kiekrzu z
pasjonatami wierzchowców. Wszyscy wspólnie będą mogli spędzić czas na
przygotowywanym festiwalu i podziwiać wspaniałe zawody i pokazy woltyżerki w Stajni
Kaliński w Poznań/Kiekrz.
Organizatorzy rajdu podobnie jak w zeszłym roku planują trasy zaawansowane i krótszą –
polecaną szczególnie dla rodzin z dziećmi.
Obsługę tras rowerowych powierzono Klubowi turystyki Rowerowej Sigma, którego
przodownicy turystyki kolarskiej wezmą na siebie odpowiedzialność za przebieg wycieczki i
konkursy dla najmłodszych na mecie.
Zgłoszenia z podaniem ilości osób należy dokonać do 15.09.2017 godz.15.00 drogą
elektroniczną na adres biuro@zachodni.org lub pod następującymi numerem telefonu:
602 463 586, 783 384 272 . Uczestnicy mogą również dokonać zapisu na rajd bezpośrednio
na starcie imprezy, jednakże w tym przypadku organizatorzy nie gwarantują wszystkich
świadczeń na mecie imprezy. Wstęp wolny. Szczegóły i regulamin na stronie
www.stajnia.kalinski.pl oraz poniżej.
Impreza częściowo finansowana jest ze środków Miasta Poznania.
Regulamin VI Rajdu Rowerowego "Dbamy o Nasze Osiedla"
Przypominamy, że VI Rajd rowerowy Stowarzyszenia na rzecz ochrony Zachodniego
Klina Zieleni w Poznaniu i Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice jest częścią
dwudniowej imprezy i zagwarantuje wiele atrakcji wszystkim uczestnikom, niezależnie od
zainteresowań, wieku i płci. Przybyłe rodziny z dziećmi będą miały możliwość uczestnictwa
w animacjach, konkursach, przejażdżkach konnych a także zabawach na dmuchanych
zamkach i trampolinach.
Sobota to przede wszystkim wydarzenia kulturalne na dwóch scenach, gdzie będą odbywać
się prezentacje lokalnych młodszych i starszych wykonawców a wraz z nastaniem wieczoru
na na festiwalu pojawi się jak zwykle Gwiazda Wieczoru.
Niedziela 17 września to czas zawodów w woltyżerce. Na tę część zapraszają wszystkich
Mateusz i Hubert Kaliński - właściciele stajni Kaliński. Na start w Kiekrzu przybędą
zawodnicy z całego regionu..

