PTTK Oddział Miejski im. ks. Jana Wiśniewskiego w Radomiu

Międzyszkolne Koło Krajoznawczo -Turyst yczne PTTK
nr 200 „Piech urzy”

Regulamin

XXXVII Rajd

Szlakami
Miejsc
Pamięci
Narodowej

Stefanów-Gałki, 26 kwietnia 2019 roku

I. CELE RAJDU
-

upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej,
poznawanie miejsc pamięci związanych z II wojną światową,
popularyzacja turystyki i odznak turystycznych.

II. ORGANIZATOR
MKKT nr 200 "Piechurzy" przy Oddziale Miejskim PTTK w Radomiu.

IV. TERMIN IMPREZY
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniu 26 kwietnia 2019 r.
(piątek). Oficjalne zakończenie Rajdu odbędzie o godz. 1500 w Gałkach.

-

IX. TRASA
Trasa P1 (jednodniowa) – 26 kwietnia
Wyjazd o godz. 8.00 autobusem z parkingu przy Teatrze (ul. KellesKrauza)
Ruski Bród – L. Huta – Stefanów – Gałki (15 km)

V. UCZESTNICTWO
W Rajdzie uczestniczyć mogą drużyny zgłoszone z kół, klubów, Oddziałów PTTK, harcerstwa, szkół i innych instytucji, pod opieką dorosłego
opiekuna oddelegowanego przez instytucję zgłaszającą orz turyści indywidualni. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Rajdzie jedynie pod
opieką dorosłego opiekuna.

VI. ZGŁOSZENIA
Aby uczestniczyć w Rajdzie należy do dnia 19 kwietnia 2018 r. opłacić
wpisowe – osobiście w Biurze Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu
(wtorki, czwartki 1600-1800) lub przelewem na konto Oddziału, nr:
42 1240 3259 1111 0000 3002 2276
tytułem „37 Pamięci” wraz z nazwą zgłaszającego
Ważne zgłoszenia to takie, które znajdują się na Karcie Zgłoszeń
i potwierdzone są pieczątką instytucji zgłaszającej. Adres: O.M. PTTK, ul.
Traugutta 46/48, 26-600 Radom. tel. 48 362-25-26, 796 541 792, e-mail:
ompttkradom@op.pl. Wpisowe na Rajd wynosi: 30 zł – od osoby.
Z płacenia wpisowego zwolnieni są ci opiekunowie, którzy mają min. 10cio osobową drużynę. Wpisowe wpłacane po terminie nie gwarantuje
pełnych świadczeń. Zgłoszenie dokonane bez opłaty wpisowego jest
nieważne. UWAGA! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

X. KONKURS
-

przejazd na start trasy i z powrotem,
pamiątkowy znaczek rajdowy,
mapka, opis tras,
nagrody w konkursie,

test: krajoznawczy na trasie.

XI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
-

posiadanie dowodu tożsamości i dowodu wpłaty wpisowego (KP).
przestrzeganie przepisów: ppoż., ochrony przyrody, ruchu drogowego,
oraz Karty Turysty i poleceń Kierownictwa Rajdu.
zakaz spożywania wszelakich napojów alkoholowych i używania odbiorników radiowych w czasie trwania Rajdu.
posiadanie odpowiedniego ubioru,
uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie (członkowie PTTK z
opłaconą składką za 2019 r. są ubezpieczeni – ubezpieczenie NNW).

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-

-

VII. ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO
-

potwierdzenia zdobytych punktów do OTP,
ognisko w raz z poczęstunkiem turystycznym (kiełbaska),
pamiątkowy dyplom dla drużyn,
obsługa przodownicka.

-

nie przestrzeganie niniejszego regulaminu i postanowień Kierownictwa
Rajdu skutkuje usunięciem z Rajdu i powiadomieniem instytucji zgłaszającej.
za szkody wyrządzone przez uczestników Organizatorzy nie odpowiadają – odpowiedzialność spoczywa na opiekunie grupy i sprawcach.
osoby zgłoszone, lecz nie biorące udziału w Rajdzie albo nie idące na
trasie tracą świadczenia.
interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.
Rajd nie jest przedsięwzięciem komercyjnym – odbywa się na zasadzie
samorealizacji.
www.radom.pttk.pl
facebook.com/pttkradom

