REGULAMIN
42 RAJDU PIESZEGO „TOPIENIE MARZANNY”
1. Organizatorzy:
- Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej O/Kujawskiego PTTK we Włocławku
Rajd poprowadzi przodownik Turystyki Pieszej Jerzy Chudzyński,
Paweł Śliwiński i Miłosz Marciniak.
2. Cele Rajdu:
- uczczenie 110-lecia Oddziału Kujawskiego PTK-PTTK we Włocławku
- uczczenie 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
- zapoznanie uczestników z tradycjami ludowymi, folklorem i kulturą
- propagowanie czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki pieszej
- przybliżenie i zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczymi okolic Włocławka
- zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej: OTP, ROK, „Znam Włocławek i okolice” i
„Turysta –Przyrodnik”itp.
3. Termin rajdu:
Impreza odbędzie się 24 marca 2018 r. (sobota). Zbiórka uczestników o godz. 9.00 na
parkingu przy ul. Węglowej. Przewidywane zakończenie rajdu ok. 13.00 nad jeziorem
Czarnym.
4. Trasa rajdu : Widoń – Jezioro Wikaryjskie – ośr. „Wikaryjka” - Jedwabna- Jez. Czarne
– ok. 10 km.
5. Podczas rajdu przewidziano konkurs na najładniejszą i najbardziej naturalną Marzannę.
Wielkość kukieł dowolna.
6. Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenie drużyn z potwierdzonym ubezpieczeniem oraz opłacenie wpisowego w
wysokości 10.00 zł od osoby.
7. Zgłoszenia i wpisowe przyjmowane są w Oddziale Kujawskim PTTK we Włocławku ul.
Słowackiego 1a (tel. (54) 232-33-54 e-mail : poczta@wloclawek.pttk.pl w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2018 r. do godz.12.00. W przypadku rezygnacji z
udziału w rajdzie wpisowe nie będzie zwracane.
8. Uczestników imprezy obowiązuje bezwzględnie Regulamin Rajdu i Karta Turysty.
9. Świadczenia organizatorów:
– przewodnictwo na trasie
– pamiątkowy dyplom dla drużyny
– odcisk pieczątki rajdowej i pamiątkowy znaczek dla uczestnika
– potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne
– nagrody za najpiękniejsze Marzanny
– posiłek turystyczny
- transport na trasie Włocławek - Widoń
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy rajdu wynikającej z
ewentualnych niesprzyjających warunków atmosferycznych, zaś ostateczna interpretacja
regulaminu leży w gestii komandora rajdu.
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
Członkowie PTTK ubezpieczeni są z tytułu zbiorowego ubezpieczenia PTTK, uczniowie
objęci są ubezpieczeniem szkolnym, pozostałe osoby ubezpieczenie we własnym zakresie.
Zapraszamy do udziału
Organizatorzy

