REGULAMIN
Rajdu na Raty - III Rata 2018
1. Organizatorzy :Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej O/Kujawskiego PTTK we
Włocławku. Komandor rajdu: Przewodnik Kuj.-Pom. i Pomorski, przodownik TP – Andrzej
Tyrjan, przodownik TP - Joanna Zygadło, przodownik TP – Marek Zygadło
2. Cele Rajdu :
– propagowanie czynnego wypoczynku
– zachęcenie do uprawiania turystyki pieszej w gronie rodzinnym
– zdobywanie punktów na odznaki turystyczne : Siedmiomilowe Buty, OTP, ROK,
Odznaka Krajoznawcza Woj. Kujawsko- Pomorskiego, Znam Włocławek i okolice
3. Termin Rajdu :
29 września 2018 r. Zbiórka uczestników o godz. 900 na parkingu przy ul. Węglowej .
Zakończenie rajdu przewidywane jest około godz. 1500 na ul. Węglowej
4. Trasa Rajdu : Łąck – Zdwórz – Jez. Zdworskie – Matyldów – Smolarz – Jez. Łąckie Małe –
Jez. Łąckie Duże – Łąck. Długość trasy około 13 km.
5. Warunki uczestnictwa :
– zgłoszenie drużyny z potwierdzonym ubezpieczeniem, lub turystów indywidualnych –
uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie; członkowie PTTK z opłaconymi
składkami są ubezpieczeni z tytułu członkowstwa w PTTK.
– opłacenie wpisowego w wysokości 15,00 zł od osoby – na samorealizację imprezy
6. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są w Oddziale Kujawskim PTTK
ul. Słowackiego 1a, tel. 054 232 33 54, e-mail: poczta@wloclawek.pttk.pl,
nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.09.2018 r 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
– posiłek turystyczny
– odcisk pieczęci rajdowej
– potwierdzenie punktów na odznaki turystyczne
– pamiątkowy dyplom dla drużyn
– pamiątkowy znaczek dla uczestników
– transport uczestników
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trasy rajdu wynikającej z ewentualnych
trudnych warunków środowiskowo-atmosferycznych, oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu.
9. Impreza dotowana przez Gminę Miasto Włocławek.
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