Regulamin
Bractwo Sixphonnés du Mont Brouilly jest otwarte dla
wszystkich którym sie uda stala wycieczka rowerowa
zorganizowana przez CT FORMIDABLE wedlug
poniższyche przepisów.
A) Wjazd na rowerze na górę Mont Brouilly przynajmniej
przez 3 z 6 gmin z regionu Brouilly i Côte de Brouilly
B) Wjazd w ten sam dzień (pomiedzy godzina 0 a 24), w
kolejności wskazanej na mapie drogowej
organizatora , wyjazd i meta od / do Espace des
Brouilly w Saint Lager . Wybór daty należy do
uczestników
Ta stala wedrowka zostanie zatwierdzona rownież dla
rowerow z napędem elektrycznym, klasyfikacja bedzie inna
i napis « Rower z napedem elektrycznym » będzie
umieszczony na dyplomnie.

KATEGORIE/
Kategoria Jeroboam – 3 wjazdy na szczyt Mont Brouilly przez
przejazd 3 miasteczek.
Kategoria Mathusalem - 4 wjazdy na szczyt Mont Brouilly
przez przejazd 4 miasteczek
Kategoria Côte de Brouilly – 4 wjazdy na szczyt Mont Brouilly
przez przejazd 4 miasteczek Côte de Brouilly (Cercié, Odenas,
Quincié w Beaujolais, Saint Lager).

Wędrówka

stala

Kategoria Salmanazar - 5 wjazdow na szczyt Mont Brouilly,
przejazd obowiazkowy przez 5 miasteczek
Katgegoria Nabuchodonosor – wjazd na szczyt Mont Brouilly
przejazd przes 6 miasteczek.

Sygnalizacja
Każdy wjazd na szczyt Mont Brouilly musi oznaczać zjazd po
drugiej stronie w celu ułatwienia ruch wprowadzone są
zróżnicowane oznakowanie obwodów każdego miasteczka:
Cercié różowy obwód zwany obwodem gronem

Bezpieczeństwo
Ta wycieczka jest otwarta dla rowerzystów powyżej 18 lat.
Niepelnoletynim musi towarzyszyć rodzic, opiekun prawny lub
wykwalifikowany nauczyciel.
Uczestnicy są traktowani jako osoby prywatne i muszą
przestrzegać Kodeksu Drogowego oraz obowiązującego
ustawodawstwa prawnego i miejskiego, musza się
Poruszać z respektem dla przyrody i środowiska.
Obowiazkiem jest posiadanie ubespieczenia od
odpowiedzialności cyvilnej,oraz złożenie deklaracji honorowej ;
W razie wypadku CT FORMIDABLE nie ponosi
odpowiedzialności.
Kompletny regulamine na stronie internetowej klubu.

Charentay żółty obwód zwany obwodem winobraniowym
Odenas zielony obwód zwany dojrzewaniem winorośla
Quincié en Beaujolais : niebieski obwód zwany obwodem
kwiatu winorośla
Saint Etienne la Varenne : fioletowy obwód zwany obwodem
przycinania i podwiazywania
Saint Lager czerwony obwód zwany
obwodem:obcinania.zimowego
Przejazd miedzy wzgórzem Brouilly a Saint Lager jest w
kategori czarneji nazywa się „Côte de Brouilly”

CT Formidable - 64, Grande Rue - 69220 Cercié
ctformidable@orange.fr
www.ctformidable.fr/
https://www.facebook.com/CT-Formidable-962975320512905/

FORMULARZ REJESTRACYJNY
Należy odeslać do "Sixphonnes de Mount Brouilly, Espace des
Brouilly, Park de la Mairie , 69220 Saint-Lager" z płatnością
oraz z koperta powrotna formatu A5 zaadresowana na waszą
imię i pełny adres, ostemplowana na więcej niż 20 gr. IBAN :
FR76 1780 6002 2862 2655 7273 727 BIC: AGRIFRPP878

Nazwwisko :………………………………………………………….
Imie : …………………………………………….…………………
Plec :

□ zenska

□ meska

Data urodzenia :dj /__/__/ m /__/__/ r /__/__/
Adres: ……………………………………………………………….
Kod : /_/_/_/_/_/ Miasto : ………………………………..
N° tel : /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/
mail : ……………………………………@…………………………..
BROUILLY z wszystkich stron
Naszą ambicją w tworzeniu tej wycieczki
jest dać pełny obraz piękna Wzgórka Brouilly
Jeśli nie jest on najwyższy, to jego zbocza są pięknie
wykształtowane
Wzgórze to jest częścią karty Parku Fontevraud, która obejmuje
najpiękniejsze francuskie wzgórza winne.
Oferuje zapierające dech w piersiach krajobrazy.
Dioryt, znany również jako niebieski kamien z którego się
składa wzgórze Brouilly, nadaje mu geologiczną osobliwość,
która sprawila ze jest zapisany jako Geo-teren z możliwoscia
klasyfikacji Beaujolais w Geoparkach UNESCO.
Ta wycieczka odbywa się dzięki wsparciu różnych władz
Brouilly, a także różnych instytucji reprezentujących naszą
Republikę. Te 6 miasteczek stoi dla was otworem.
Wiele piwnic w tym okregu was ugosci.
Będziecie mógli podziwiać dziewięć zamków, wśród których
znajduje się Zamek La Palud, który widział wizytę króla
Ludwika XI lub zamek Arginy gdzie można marzyć o skarbie
Templariuszy i złotego cielca, który według legendy jest

pochowany na tym zamku. Te miejsca są położone bardzo
blisko, Beaujeu i Vaux w Beaujolais.
Dzieli je tylko jeden pagórek Brouilly,ta plątanina małych dróg,
które są piękniejsze jedna od drugiej, pozwoli wam podejechać
do kaplicy Matki Bożej Wibogronowej położonej na wysokości
484 metrów nad poziomem morza
Panorama, która czeka na Was na szczycie, daje wam widok
na Val de Saône, Dombes, Bugey i dalej na Alpy i Mont Blanc
Nie bądźcie pretensjonalni i powiedźcie, że będziecie
potrzebowali cierpliwości, aby sześć razy wspiąć się na strome
zbocza tej góry
Niektórzy nazywają Beaujolais, francuską Toskanią, a nasz
region zasługuje na to, aby zatrzymać się tu, by odkryć także
geografię i gastronomię, a także wino, którym rozkoszuja się
smakosze.
Więc poddaj się wysiłkowi jazdy na rowerze i pocieszasz się w
naszrj gastronomi.

Licencja FFCT □ tak (zaplata 8€)

□ nie (zaplata 10€)

Club ……………………………………………………………………
N° ClubFFCT :…………………………………………………
N° LicencjiFFCT :…………………………………………………
Korzystanie z roweru elektrycznego
□tak
□ nie
Oświadczam, że przeczytałem zasady i akceptuję je w całości.
Oświadczam, że jestem objęty ubezpieczeniem od
odpowiedzialności cywilnej. Zapłacę czekiem na zamówienie
CT Formidable
Miejscowość………………………………………………………….
Data : ……………………………………………………………………………….
PODPIS:

