ODDZIAŁ PTTK w KROTOSZYNIE
ODDZIAŁOWA KOMISJA TURYSTYKI KOLARSKIEJ
KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ „ PELETON „
zapraszają na zorganizowaną przy finansowym wsparciu MIASTA I GMINY Krotoszyn
i POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO w ramach konkursów ofert

X KROTOSZYŃSKĄ SETKĘ ROWEROWĄ
16 WRZEŚNIA 2017 roku
Komitet Organizacyjny VIII Krotoszyńskiej Setki Rowerowej:
Komandor
-Antoni Azgier
Sekretariat
-Aleksandra Piotrowska i Otylia Puchała
Kwatermistrz
-Karol Piotrowski
Prowadzenie grup
-Adam Dąbrowski, Kazimierz Puchała, Grzegorz Wiatrak, Jan Grząka,
Rafał Kulas, Zenon Drygas, Jarosław Szymczak, Robert Radajewski
Lech Śliwicki, Stanisław Stanisławski, Antoni Azgier
1.Cele Rajdu: -poznanie walorów krajoznawczych okolic Krotoszyn, Jutrosina, Milicza i Sulmierzyc,
-poznanie walorów krajoznawczych PK „Dolina Baryczy” i rezerwatów przyrody,
-propagowanie aktwnej formy wypoczynku,
-integracja środowiska wielkopolskich kolarzy turystów.

2.Zgłoszenia i wpisowe: w X Krotoszyńskiej Setce Rowerowej udział biorą wszyscy chętni, którzy dokonają
zgłoszenia na piśmie w biurze Zarządu Oddziału PTTK 63-700 Krotoszyn ul.Mały Rynek 1
lub mailem /podpisany skan zgłoszenia z potwierdzeniem wpłaty lub potwierdzenie przelewu–
skan/ na adres: opttk.krotoszyn@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 04 września 2017r
/ze względu na imienne medale/ z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem oraz wniosą
wpisowe: 40 zł członkowie PTTK z opłaconą składką za rok 2017r i 45 zł pozostali wpłaty
osobiście w biurze ZO PTTK lub na konto: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie:

nr 64 8410 0003 0000 4473 2000 0002

Ilość miejsc ograniczona, a o udziale w Setce decyduje kolejność
wpłat i zgłoszeń.
3.Świadczenia organizatorów:
-okolicznościowy znaczek rajdowy i plakietka samoprzylepna
- jubileuszowy imienny medal i przewodnik „Krotoszyn miasto i okolica”
-potwierdzenie punktów na KOT na mecie
-drożdżówka + woda na trasę
posiłek na trasie „Setki” + słodkie pieczywo, kawa lub herbata
-gorący posiłek na mecie „Setki” - strzelnica KBS ul. Bractwa Kurkowego 1
-nagrody w konkursie krajoznawczym
-puchary dla 3 najliczniejszych grup klubowych
-nagrody dla kolarzy, którzy najczęściej brali udział w krotoszyńskiej „100” i są obecni na X edycji

4.Obowiązki uczestnika :
-posiadanie badania lekarskiego dopuszczającego do udziału w rajdzie /dot. młodzieży do lat 18/
-ubezpieczenie od NNW na czas trwania rajdu we własnym zakresie
-przestrzeganie Karty Turysty i Regulaminu Rajdu
-posiadanie sprawnego roweru i odpowiedniego do warunków pogodowych ubioru
-posiadanie aktualnej legitymacji PTTK z opłaconą składką na rok 2017 – dot. członków PTTK
-Setka odbywa się przy otwartym ruchu drogowym – uczestników zobowiązuje się do przestrzegania
przepisów ruchu drogowego i poleceń prowadzących z wszystkimi wynikającymi z tego
konsekwencjami
-zabrania się uczestnikom wyprzedzana na trasie osób prowadzących- kierowników tras

5.Postanowienia końcowe:
-młodzież do lat 18 może brać udział w Setce tylko pod opieką osoby pełnoletniej
-organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika innym uczestnikom
lub osobom trzecim i na odwrót
-uczestnik Setki ponosi prawną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy
-Setka odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę
-dojazd i odjazd uczestników we własnym zakresie na własny koszt
-wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa
-Setka nie posiada charakteru komercyjnego i jest orgnizowana wg zasady „non profit”, a uczestnicy
Setki dokonują jedynie wpłat na koszty organizacyjne imprezy
-członkowie PTTK posiadający legitymację PTTK z opłaconą składką na rok 2017 są ubezpieczeni
od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW
-dokonanie wpłaty-wpisowego na Setkę jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu
i jego akceptacją
-świadczenia przysługiwać będą jedynie osobom, które wezmą osobisty udział w „Setce”
-ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
PROGRAM X KROTOSZYŃSKIEJ SETKI ROWEROWEJ
Sobota 16.09 godz 7.00 – zbiórka na Rynku k/fontanny – powitanie uczestników Setki, sprawdzenie listy obecności
w tym legitymacji PTTK, odprawa techniczna, omówienie przebiegu trasy, wspólna fotka
podział na grupy
7.40 – 8.00 wyjazd na trasę
14.30 – 15.30 Krotoszyn - meta Setki strzelnica KBS, posiłek turystyczny, wręczenie znaczków, medali i nagród za
konkurs krajoznawczy oraz nagród drużynowych i indywidualnych
15.30 - 16.00 zakończenie Setki na strzelnicy KBS w Krotoszynie
T R A S A S E T K I: Krotoszyn - Baszków - Jutrosin - Dubin - Szkaradowo - Piotrkosice – Sułów - Pracze- Kaszowo –
55 MILICZ – Ruda Milicka –Dyminy – Nowy Zamek – Sulmierzyce – Chwaliszew – Chachalnia –
- 98 Strzelnica KBS Krotoszyn
Uwaga:istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu w piątek i rezerwacji noclegu w dniu 15/16 IX
Hostel sarboD –Krotoszyn Farna 8 tel 605 224 758
Hotel Krotosz ul Mickiewicza tel. 62 725 43 06
Uczestnikom, którzy chcieliby nocować także z 17/18 IX , ale nie tylko im, proponujemy – spotkanie integracyjne dla
chętnych na strzelnicy KBS.
Chętnych do uczestniczenia w spotkaniu integracyjnym prosimy o potwierdzenie tego faktu w zgłoszeniu.
Bez zaznaczenia udziału na zgłoszeniu pisemnym, nie będzie możliwości uczestniczenia w spotkaniu

Organizatorzy, życzą uczestnikom wspaniałej pogody i miłych wrażeń

KARTA ZGŁOSZENIA
Instytucja lub osoba zgłaszająca się ……………………………………………………………………………………………………………..
Przynależność do PTTK - oddział lub klub …………………………………………………………………………………………………..
Adres instytucji zgłaszającej lub osoby zgłoszonej………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………tel. kontaktowy/mail………………………………………………………………
"Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku w mediach, na stronach internetowych

oraz portalach społecznościowych w celach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych KTR PELETON i
Oddziału PTTK w Krotoszynie (zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)."
LP

Nazwisko i mię
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…………………………………………

………………………………………………..

Podpis kierownika grupy

pieczęć i podpis instytucji zgłaszającej

OŚWIADCZENIE
Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………, ………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.Oświadczam, że ukończyłem/am lat 18
Oświadczam, iż nie ukończyłam/em lat 18 i biorę udział w Setce pod opieką ………………………....................
Podpis opiekuna…………………………………………..
Jestem zdrowy/i nie mam zdrowotnych przeciwskazań do długodystansowej jazdy rowerem, posiadam niezbędne
umiejętności do takiej jazdy i startuję na własną odpowiedzialność.
2.Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem X Krotoszyńskiej Setki Rowerowej i zobowiązuję się do jego
przestrzegania oraz znane mi są przepisy prawa o ruchu drogowym w tym zakresie.
Każdy uczestnik Setki jest zobowiązany poruszać się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.

3.Oświadczam, że w przypadku kolizji, nieszczęśliwego wypadku i uszczerbku na zdrowiu w czasie trwania
imprezy nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do organizatora Setki.
4.wezmę udział w spotkaniu uczestników po zakończeniu „Setki”

tak

nie

/zakreśl kołkiem właściwą odpowiedź/

………………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis uczestnika

