
BIBLIOTOUR PROPOZICE

datum: 5.-7.6.2015
etapy a startovní časy: viz plakát
pořadatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků Chomutovsko
určeno pro: širokou veřejnost, startující ani nemusí být čtenáři knihovny

bezpečnost:
- každý účastník jede na vlastní nebezpečí, toto stvrzuje podpisem prezenční listiny
- děti do 15 let pouze v doprovodu rodiče, velmi zvažte vyspělost dítěte!!!
- mládež15-18 let sami, ale s písemným svolením rodiče, odevzdají na startu
- každý zúčastněný bez výjimky musí mít cyklistickou přílbu!!!
- maraton není určen pro silniční kola. Přestože se z mapy může zdát, že etapa jede  
pouze po silnici, může být nutný krátký přejezd terénem. 
- maraton je myšlen jako zážitková jízda, nejde o to být někde první, naopak, 
chceme udržet "peloton" co nejvíce pohromadě. Rychlíci se tedy budou muset 
přizpůsobit tempu pomalejších. Na druhou stranu, hlavně rodiče dětí by měli zvážit 
účast svých ratolestí. Chtěli bychom udržovat slušné turistické tempo.

NENÍ NUTNÉ SE ÚČASTNIT CELÉHO MARATONU ANI CELÉ DENNÍ ETAPY
MŮŽETE JET JEN OD JEDNÉ KNIHOVNY KE DRUHÉ, JAK SI VYBERETE

zajištění: Pořadatel zajišťuje:
-doprovod znalý plánované trasy, min 2 cyklisti označení triky nebo vlaječkami s 
logem akce
-doprovod poveze lékárničku a technickou první pomoc (lepení, pumpu, nářadí)
-v průjezdních knihovnách bude možnost doplnění vody a drobného občerstvení
-organizátor zajišťuje prezenci účastníků na prezenční listině
- drobné občerstvení v cílových knihovnách

pořadatel zejména NEZAJIŠŤUJE!!
-dopravu z cíle etapy zpět domů
-lékařskou pomoc při rozsáhlejším úrazu. V tom případě je nutné volat LSPP.
-pořadatel v průběhu celé akce neručí za škody na zdraví ani materiální škody, které 
se přihodí účastníkům v průběhu nebo v souvislosti s akcí!!

odměny, upomínkové předměty: 
Každý účastník, který odjede alespoň jednu vypsanou etapu obdrží
- buton s logem akce vytvořeným ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem
- dárek jako poděkování za podporu knihovny a za účast

Dotazy a připomínky zásadního charakteru adresujte na reditel@knihovnaklasterec.cz předmět BIBLIOTOUR


