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Circuit ciclist: Cu Bicicleta la Narcise  
Data: 21 mai 2016 

 
 
ORGANIZATOR: 
SC ACTIVE HOLIDAYS SRL, Brasov 
 

PARTENERI: 

 
 

 

 
PARTICIPANTI: 
Pot participa persoane dornice pentru practicarea ciclismului, adulti si copii cu varstele peste 6 ani. 

Participarea copiilor sub 18 ani se face doar cu acordul tutorelui sau al reprezentantului legal. La 

completarea formularului de inscriere va rugam sa precizati si numele tutorelui/reprezentantului legal 

care isi da acodrul pentru participarea la eveniment. 

 

INSCRIERI:                                                                                                             Locuri limitate! 

Inscrierile se pot face prin completarea formularului de inscrieri disponibil aici sau pe pagina 

evenimentului www.mountainbikebrasov.ro/day-tour-poiana-narciselor pana la data de 20 mai 2016 

ora 19:30; 

Va rugam sa selectati unul din cele 2 trasee:  

1. Cross Country Ride ~65 km – pentru adulti           +960m / -1380m 

2. Special Route for KIDS ~35 km – pentru copii.  +80m / -450m 

 
 

MOD DE DESFASURARE: 

Evenimentul se organizeaza in 21 MAI 2016. 

 

Ora de intalnire:  

8:30 am - in Livada Postei, Brasov sau 9:00 am in Poiana Brasov la Hotel Alpin. 

Pentru cei care participa doar la etapa cu copii, intalnirea la ora 9:30am in Livada Postei, Brasov. 

 

Detalii despre traseu: 

– pornire din Brasov / Poiana Brasov; 
– se urmeaza indicatiile ghidului insotitor cu privire la traseul care va fi urmat; 
– se viziteaza obiective turistice mentionate in program; 
– se ajunge la Vad / Poiana Narciselor. Timp pentru admirarea narciselor + poze; 
– incarcarea bicicletelor si transfer inapoi la punctul de start: Poiana Brasov sau Brasov. 
 
Lungime traseu: ~ 65 km / ~35km traseul pentru copii  

Durata traseu: ~ 5-6 ore 

Dificultate traseu: mediu 

 

Tarif: 85 lei / persoana   sau   40 lei / copil. 

Pachet: 1adult + 1 copil = 120 lei 

 

http://www.mountainbikebrasov.ro/day-tour-poiana-narciselor
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Traseul include vizite turistice/culturale la:  
– viaductele de la Sinca Noua; 
– manastirea si biserica cu pictura rupestra de la Sinca Veche – optional; 
– traditionala moara pe apa – din Ohaba – optional; 
– Dumbrava Vadului – sau Poiana Narciselor – ~400ha de padure cu narcise salbatice; 
– retur cu microbus / autocar. 
 

Tariful include: 
– tur pe bicicleta, insotit de ghid specializat, bun cunoscator al zonei; 
– vizita la obiectivele turistice mentionate; 
– transfer la sfarsitul zilei de la Poiana Narciselor inapoi la Poiana Brasov/Brasov; 
– refreshments – dulciuri / fructe proaspete si uscate / apa; 
 
Tariful NU include: 
– masa pe durata circutului – recomandam sa va pregatiti un pachet cu sandwich; 
– asigurare medicala. 
 

CONDITII SUPLIMENTARE: 

Active Holidays isi va da tot concursul sa organizeze un eveniment placut si, prin insotitorii pusi la 

dispozitie pe durata traseului, va lua toate masurile pentru a minimizeza riscurile la care pot fi expusi 

participantii.  

Active Holidays nu raspunde pentru deterioararea bicicletelor si echipamentelor aferente daca acestea 

apartin participantilor la eveniment. 

 

Obligatiile participantului: 

Participantul care vine cu bicicleta proprie raspunde pentru starea tehnica a acesteia pe tot parcursul 

evenimentului.  

Participantul se obliga sa respecte instructiunile insotitorilor specializati si experimentați. 

Participantul declară pe propire răspundere că știe să meargă pe bicicletă și că iși asumă intreaga 

responsabilitate pentru accidentele de pe durata traseului. 

Participantul nu se va hazarda pe portiunile de traseu care îi depasesc abilitațile tehnice. În momentul 

în care va considera că traseul este prea dificil, va anunța imediat insotitorul de grup si va urma 

intocmai instructiunile acestuia. 

Pentru securitatea participantilor este obligatorie purtarea castii speciale de protectie, si optional a 

cotierelor si genunchierelor in special pentru copii. 

Copii vor participa la eveniment doar cu echipamentul de protectie adecvat.  

Daca nu au la ei echipamentele de protectie adecvate, participatii pot inchiria de la organizatori – 

casca de protectie. Tutorele sau reprezentantul legal al minorului pe care il reprezinta este direct 

rapsunzator de actiunile copilului.  

In caz de accident participantul nu va ridica nici o pretentie de la operatorul Active Holidays sau terti / 

subcontractanti. 

 

Tutorele sau reprezentantul legal al minorului va semna prezentul regulament in numele copilului 

participant. 

 

Va asteptam, 

Alpin Bike Center & We Play 

 
 

*Daca nu aveti bicicleta, puteti inchiria una din bicicletele noastre. (include si casca de protectie) 


