PTTK Oddział Miejski w Radomiu
Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej

Obowiązki Uczestników
– Posiadanie dowodu tożsamości i potwierdzenia wpłaty
wpisowego,
– Przestrzeganie
zasad
"Karty
Turysty",
przepisów
przeciwpożarowych oraz poleceń Kierownictwa Rajdu.

Warunki Uczestnictwa

Cele Rajdu
– Poznawanie piękna bliskich okolic Radomia,
– Zdobywanie odznak turystycznych,
– Szerzenie kultury turystycznej.

Organizator
Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej O.M. PTTK w Radomiu.

Kierownictwo Rajdu
Jan Walczak, Grażyna Bromińska

Trasy Rajdu
I rata – 23 marca 2019 r. –Poszukiwanie wiosny
Start Rajdu – przystanek Makowiec, końcowy linii „15”, godz. 8.45.
Proponowany dojazd: autobus linii „15” godz. 8.13 z przystanku
Traugutta/Piłsudskiego.
Makowiec MPK – Magierów – Sołtyków MPK (14 km)
II rata – 13 kwietnia 2019 r. – Śladami Miłości
Start Rajdu – przystanek przy Muzeum we Wsoli godz. 9.00.
Proponowany dojazd: autobus linii „A” godz. 8.27 z przystanku
Prażmowskiego/Poczta Główna.
Wsola – Lisów – Bartodzieje – Bartodzieje PKP (15 km)
III rata – 11 maja 2019 r. – Śladami Miłości
Start Rajdu – Krzyżanowice, PKS.
Dojazd na trasę autobusem organizatorów – wymagana opłata za
przejazd do dnia 24.04. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany
trasy w przypadku zbyt małej ilości chętnych. Wysokość opłaty
i miejsce i czas wyjazdu podamy w terminie późniejszym.
Krzyżanowice – Piłatka – Iłża (14 km)

– Zgłoszenie na Karcie Zgłoszeń dokonane w Biurze O.M. PTTK
w Radomiu (ul. Traugutta 46/48, Radom) najpóźniej w czwartek
przed ratą, lub poprzez email na adres: ompttkradom@op.pl.
– Opłacenie wpisowego w wysokości:
członkowie PTTK
7 zł
niezrzeszeni
10 zł
– Wpisowe należy uiścić najpóźniej do 7 maja 2019 r.
– Wpisowe opłaca się jednorazowo bez względu na ilość rat
w których się uczestniczy.
– Opiekunowie młodzieży szkolnej są zwolnieni z opłacania
wpisowego.

Świadczenia
–
–
–
–

Pamiątkowy znaczek rajdowy (na III racie),
Dyplom uczestnictwa dla drużyny (na III racie),
Potwierdzenie punktów do OTP,
Obsługa przodownicka na trasie.

Postanowienia Końcowe
– Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność;
zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników.
– Za szkody wyrządzone przez uczestników odpowiada instytucja
zgłaszająca oraz opiekun drużyny;
– Osoby zgłoszone a nie biorące udziału w Rajdzie tracą
świadczenia;
– Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa
Rajdu.

ZAPRASZAMY !!

-----------------------------------------------------------http://radom.pttk.pl
facebook.com/pttkradom

