KLUB TURYSTYKI GÓRSKIEJ „KOLIBA‘’
Zarząd Oddziału PTTK w Krotoszynie
Oddziałowa Komisja Turystyki Młodzieżowej
zaprasza na
XXXI RAJD TURYSTYCZNY „ TOPIENIE MARZANNY”
dnia 24 marca 2018r.
Rajd zorganizowano przy znacznym wsparciu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie
i Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w ramach konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.

R E G U L A M I N
CEL RAJDU:

Pożegnanie zimy oraz przypomnienie obrzędów ludowych związanych
z „Topieniem Marzanny’’.
KIEROWNICTWO
Komandor
Sekretariat
Kierownik trasy
Kierownik mety
Potwierdzenie punktów na odznaki

Zofia Wiatrak,
Aleksandra Piotrowska,
Juliusz Poczta i Władysław Szymczyk,
Bogdan Jakubek,
Karol Piotrowski, Juliusz Poczta

ZGŁOSZENIA I WPISOWE.
Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje Biuro Zarządu Oddziału PTTK Krotoszyn Mały Rynek 1,
tel. 62 725-26-15 w terminie do dnia
Wpisowe:

20.03.2018r.

członkowie PTTK z opłaconą składką za 2018r.
pozostali uczestnicy

6,- zł
10,- zł

Opiekunowie grup młodzieżowych liczących ponad 5 uczestników - bezpłatnie – jeden
opiekun na 10 uczestników.
Wpłaty można dokonać na konto w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie
Nr 64 8410 0003 0000 4473 2000 0002
i potwierdzić wpłatę oraz przesłać zgłoszenie: e-mail:opttk.krotoszyn@gmail.com
Uwagi:
1) w Rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, organizacje społeczne,
itp. oraz turyści indywidualni,
2) młodzież szkolna może uczestniczyć w rajdzie pod opieką wychowawców lub opiekunów,
3) zgłoszenia grup szkolnych winny mieć akceptację (pieczątkę) dyrekcji szkoły.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW. UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
- przestrzegania „Karty Turysty”,
- przestrzegania przepisów o ruchu drogowym,
- respektowania zarządzeń organizatora

START: godz. 10.30 sprzed Muzeum Regionalnego w Krotoszynie.
Przemarsz korowodu uczestników z własnoręcznie wykonaną marzanną ulicami miasta
do strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, gdzie będzie ognisko i meta Rajdu.
Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą na trasę rajdu instrumentów muzycznych,
piszczałek, dzwonków.
META RAJDU
Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, czynna w godz. 12.00 – 13.00 .
ŚWIADCZENIA
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
- znaczek rajdowy,
- potwierdzenie punktów na odznaki turystyki kwalifikowanej,
- posiłek turystyczny.
- udział w konkursach :
1. Najładniejsza marzanna wykonana z materiałów ekologicznych.
2. Liczebność grupy uczestniczącej w Rajdzie.
3. Konkurs Piosenki Turystycznej.
4. Konkurs niespodzianka.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Członkowie PTTK posiadający legitymację PTTK z aktualnie opłaconą składką
członkowską za 2017r. lub 2018r. 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 oraz wyrażają zgodę na umieszczenie wizerunku
w sprawozdaniu do prasy i w Internecie
- Interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.
Zarząd Oddziału PTTK
ul. Mały Rynek 1
Uczestnikom Rajdu
63-700 Krotoszyn
miłych wrażeń i dobrej zabawy
telefon : 627252615
życzą
Konto: Bank Spółdzielczy Krotoszyn
O R G A N I Z A T O R Z Y
64 8410 0003 0000 4473 2000 0002
e-mail: opttk.krotoszyn@gmail.com
www: pttk.krotoszyn.pl
Biuro czynne :
Poniedziałek 10.00 – 13.00, Wtorek 10.00 – 13.00
Środa
13.00 – 17.00, Czwartek 13.00 – 16.00

