REGULAMIN
Rajdu Gwiaździstego z okazji 110-rocznicy powstania
Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku
„Powitanie Wakacji 2018”
1. Organizatorzy :
Oddział Kujawski PTTK we Włocławku
Komandor Rajdu Paweł Śliwiński.
2. Cele Rajdu :
•

uczczenie 110-rocznicy powstania Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku

zachęcenie do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej w gronie rodzinnym
propagowanie czynnego wypoczynku
zdobywanie punktów na odznaki turystyczne : Siedmiomilowe Buty, OTP, ROK, Odznaka
Krajoznawcza Woj. Kujawsko - Pomorskiego, Znam Włocławek i okolice, Kolarska
Odznaka Turystyczna
3. Termin Rajdu : 16 czerwiec 2018 r.

•
•
•

4. Trasa Rajdu :
Trasa Nr 1- piesza z Włocławka, przodownik TP Marek Zygadło, Joanna Zygadło
Rachcin-Okrągła-Stara Rzeczna – Gęstawka – Ochocin – Bednarki - Osada Popowo- ok. 10
km. Zbiórka uczestników o godz. 800 na parkingu przy ul. Węglowej. Zakończenie rajdu
przewidywane jest około godz. 14.00 – przyjazd do Włocławka.
Trasa Nr 2 – piesza z Dobrzynia nad Wisłą. Przodownik TP - Paweł Śliwiński
Zaduszniki -Chełmica- Cyprianka-Popowo - Osada Popowo – ok. 10 km
Zbiórka uczestników o godz. 10.00 w Zadusznikach.
Trasa Nr 3 – rowerowa – Przodownik Turystyki Kolarskiej – Paweł Grabczewski
Start przy PWSZ ul. Obrońców Wisły 1920 roku o godz. 9.00
Trasa: Chełmica Duża- Zaduszniki- Wielgie- Czarne - Kłokock- Ostrowite-Witkowo,
Łochocin-Osada Popowo - długość ok. 45 km
Trasa powrotna Osada Popowo - Włocławek ( PWSZ ul. Obrońców Wisły 1920 roku) - ok.
15 km powrót indywidualny.
Trasa Nr 4 – autokarowa
wyjazd do Popowa z parkingu przy ul. Węglowej o godz.12.30 przewidywany powrót z
Popowa do Włocławka ok. godz. 16.00
5. Warunki uczestnictwa :
• zgłoszenie drużyny z potwierdzonym ubezpieczeniem, lub turystów indywidualnych.
• opłacenie wpisowego w wysokości 15 zł od osoby, w przypadku trasy rowerowej –
10 zł
6. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są w:
Oddziale Kujawskim PTTK ul. Słowackiego 1a, tel. 54 232 33 54, e-mail:
poczta@wloclawek.pttk.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.06.2018 r do godziny
1200 do którego należy uiścić wpisowe.
W przypadku rezygnacji uczestnika z rajdu wpisowe nie ulega zwrotowi.
Uczestników Rajdu obowiązuje Regulamin Rajdu i Karta Turysty.
W czasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, za
zachowanie uczestników i ich bezpieczeństwo odpowiedzialni są opiekunowie i/lub

kierownicy grup. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
7. Świadczenia organizatorów :
•
•
•
•
•
•

przewodnictwo na trasie i pamiątkowy dyplom dla drużyn,
odcisk pieczęci rajdowej i pamiątkowy znaczek dla uczestników,
posiłek turystyczny- kiełbaska na ognisko
transport
potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne,
nagrody za udział w konkursie
W czasie Rajdu odbędzie się quiz na temat Oddziału Kujawskiego PTTK we
Włocławku.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy rajdu wynikającej z ewentualnych
trudnych warunków środowiskowo-atmosferycznych, a ostateczna interpretacja regulaminu
należy do komandora rajdu.
Zadanie jest dotowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Gminę Miasto
Włocławek
Zapraszamy do udziału ORGANIZATORZY

