REGULAMIN
LI ZIMOWEGO RAJDU TURYSTYCZNEGO
im. Hieronima Ławniczaka
w dniu 18.02.2017r.
ORGANIZATORZY RAJDU
- Oddział PTTK w Krotoszynie.
- Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej PTTK
Przy znacznym wsparciu Urzędu Miejskiego w Krotoszynie i Starostwa Powiatowego
w Krotoszynie w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
KIEROWNICTWO
komandor
Karol Piotrowski,
- sekretariat
Aleksandra Piotrowska
- kierownictwo trasy pieszej
Andrzej Chmielarz, Władysław Szymczyk
- obsługa mety
Bogdan Jakubek
- weryfikacja książeczek
Juliusz Poczta. Karol Piotrowski
CEL RAJDU
- upamiętnienie działalności i życia prof. Hieronima Ławniczaka,
- umocnienie więzi koleżeńskich wśród młodzieży,
- promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
ZGŁOSZENIA I WPISOWE
Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje Biuro Zarządu Oddziału PTTK Krotoszyn, Mały Rynek 1,
tel. 62 725-26-15 w terminie do dnia 15.02.2017r
Wpisowe:
członkowie PTTK z opłaconą składką za rok 2016
5,- zł
pozostali uczestnicy
9,- zł
Opiekunowie grup szkolnych liczących ponad 5 uczestników - bezpłatnie
Wpłaty można dokonać na konto Banku Spółdzielczego w Krotoszynie
Nr 64 8410 0003 0000 4473 2000 0002 i potwierdzić
e-mail:opttk.krotoszyn@gmail.com
Uwagi: 1).W Rajdzie mogą brać udział drużyny zgłaszane przez szkoły, organizacje
społeczne, itp. oraz turyści indywidualni.
2) Młodzież szkolna może uczestniczyć w Rajdzie pod opieką wychowawców
lub opiekunów. Zgłoszenia grup szkolnych winny mieć akceptację
(pieczątkę) kierownictwa szkoły.

TRASY RAJDU
Nr 1 - piesza (długość trasy - 6 km).
Start: 18.02.2017r godz. 10.00 sprzed budynku muzeum, ul. Konstytucji 3 Maja,
ul. Dworcowa, ul. Kobylińska, ul. Osadnicza, ul. Wiejska,
Kościół pw. św. Marii Magdaleny, ścieżką pieszą do ul. Klemczaka, dalej ul. 23
stycznia do Szkoły Podstawowej nr 8
Nr 2 – dowolna piesza lub rowerowa po uprzednim jej zgłoszeniu w biurze O/PTTK.
META RAJDU
Meta rajdu czynna będzie w Szkole Podstawowej nr 8 w godz. 11.30 – 13.00
Zakończenie Rajdu nastąpi o godz. 13.00.
ŚWIADCZENIA
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
- znaczek rajdowy,
- gorący posiłek turystyczny na mecie rajdu,
- potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej,
- nagrody - konkurs niespodzianka
- konkurs piosenki turystycznej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Członkowie PTTK posiadający legitymację PTTK z aktualnie opłaconą składką
członkowską za 2016r. i 2017r. ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW) . Pozostali uczestnicy zobowiązani są do indywidualnego ubezpieczenia.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby
trzecie. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy.
- W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie, uczestnik traci prawo do świadczeń
i zwrotu wpisowego.
- Rajd odbędzie się w przewidywanym terminie bez względu na warunki atmosferyczne.
- W przypadku zgłoszeń po ustalonym terminie organizatorzy nie gwarantują świadczeń
przewidywanych regulaminem.
- Dokonanie wpłaty - wpisowego na rajd jest równoznaczne z zapoznaniem się z
regulaminem rajdu i jego akceptacją.
- Interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.

Miłych wrażeń i dobrej zabawy
życzą organizatorzy
Zarząd Oddziału PTTK
ul. Mały Rynek 1
63-700 Krotoszyn
telefon : 627252615
www.pttk.krotoszyn.pl
Biuro czynne :

Poniedziałek - nieczynne , wtorek 1000 - 1300
Środa 1300 - 1700 , czwartek 1300 - 1600

