REGULAMIN
Zgrupowanie Hiszpania Costa Brava 2 – 11 marzec 2018
Organizator:
Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe
Ul. Hryniewickiego 8A
81-340 Gdynia
NIP 586 22 88 266
I. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem wpisania na listę uczestników zgrupowania Akademii Kolarskiej Cyklo jest wpłata zaliczki w
wysokości 900 zł.
2. Ceny oraz zawarte w nich świadczenia umieszczone są na stronie:
http://cyklo.info.pl/akademia-kolarska/zgrupowanie-akademia-kolarska/
Dane do przelewu:
Pekao Biznes 44 1240 5354 1111 0010 6215 0151
Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe
Ul. Hryniewickiego 8A
81-340 Gdynia
NIP 586 22 88 266
3. Wyjazd ukierunkowany jest na osoby aktywne, dlatego też dbając o odpowiedni codzienny poziom
regeneracji uprasza się wszystkich o przestrzeganie ciszy nocnej obowiązującej w hotelu od godziny 22:00.
4. Rowery można przechowywać tylko i wyłącznie w przeznaczonym do tego przez Organizatora pomieszczeniu.
Wprowadzenie rowerów do budynku głównego, apartamentów lub jakiejkolwiek innej części hotelu jest
kategorycznie zabronione.
5. Wynoszenie jak i wnoszenie jedzenia oraz napojów z i do restauracji i innych miejsc, w których ośrodek
oferuje napoje i jedzenie jest całkowicie zabronione.
6. W restauracji obowiązuje pełny i czysty ubiór. W czasie posiłków zabronione są stroje plażowe i krótkie stroje
sportowe.
7. Osoby zakwaterowane w hotelu ponoszą finansową odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia dokonane
na terenie hotelu.
8. W trakcie trwania zgrupowania będzie wprowadzony podział na grupy wg. zaawansowania uczestników.
Zawodnicy biorący udział w treningach grupowych proszeni są o stawienie się o 10 minut wcześniej przed
ustaloną godziną wyjazdu na trening.
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9. Osoby, które chcą trenować w pojedynkę proszone są o zgłaszanie każdorazowo planowanej godziny
powrotu.
10. Każda z osób biorąca udział w treningu rowerowym powinna być zaopatrzona w zapasową dętkę, pompkę
rowerową oraz sprawny rower.
Kontakt do Organizatora:
Akademia Kolarska Cyklo
akademia@cyklo.info.pl
tel.: 731 523 409
tel.: 602 128 244
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