REGULAMIN
Wojskowe Koło PTTK „OSeSeK” przy Klubie Centrum Szkolenia Logistyki,
Oddział PTTK w Grudziądzu, Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego
zapraszają na:

XXVI rajd wielodyscyplinowy „Pamięci Września 1939”
19.09.2015 r.
CEL: Uczczenie 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz bohaterstwa
Ŝołnierza polskiego w wojnie obronnej przeciwko agresorom 1939 roku.
Kształtowanie nawyków systematycznego poznawania historii i wartości
krajoznawczych w środowisku wojskowym.
Poznawanie piękna regionu grudziądzkiego.
Wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego wśród przyjaciół
turystów.
KIEROWNICTWO:
Komandor
Sekretariat
Kwatermistrz
Kierownik trasy

- Jerzy Kondek
- Jacek Treichel, GraŜyna Kondek, Regina
Arentewicz
- Ryszard Lewandowski
- Jerzy Kondek, Adam Arentewicz, Jacek Treichel

Organizator konkursu

- Krzysztof Czerepowicki, Jacek Treichel.

TERMIN: 19.09.2015 r. (sobota)
- rozpoczęcie: godz. 9.00 Real Grudziądz,
- zakończenie: ok. godz. 13.00 Fort Lasek Miejski.
TRASA:
Real – Jezioro Rudnik – Mniszek – Hanowo – Fort Lasek Miejski (Lotnisko).
Około 10 km.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- w rajdzie mogą brać udział grupy zorganizowane i turyści indywidualni
z opłaconym wpisowym i po wcześniejszym zgłoszeniu ( nazwiska i imiona
opiekunów, ilość uczestników, szkoła),
- zgłoszenia i wpisowe w wysokości 4,5 zł ( członkowie PTTK 4,0 zł) przyjmują
instruktorzy - tel. 261 482 646 lub 261 482 648 w Klubie CSLog ul. 6 Marca,
w nieprzekraczalnym terminie 17.09.2015 r.
UWAGA!!! Zgłoszenia moŜna przesyłać na: ryszard.fierek_kg@vp.pl
ŚWIADCZENIA:
- gorący posiłek i herbata (naleŜy posiadać naczynie i łyŜkę),

- punkty do Odznaki Turystyki Pieszej, Pucharu Komisji Turystyki Pieszej
Oddziału PTTK w Grudziądzu,
- dyplomy i upominki dla zwycięzców konkursu,
- odcisk okolicznościowej pieczątki.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie (członkowie PTTK
z opłaconą składką są ubezpieczeni przez ZG PTTK),
- rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
- w rajdzie mogą brać udział tylko turyści wcześniej zgłoszeni,
- kierownictwo imprezy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody
zaistniałe podczas Rajdu,
- w razie nie przybycia wpisowego nie zwraca się.

UWAGA: Bezwzględnie, wraz z wpisowym, opiekunowie winni dostarczyć listę
uczestników imprezy – wymóg ustawowy (moŜe być skserowana lista
na potrzeby szkoły).
KONKURS: „ POLSKI WRZESIEŃ 1939 ”.
RAJD NIE MA CHARAKTERU KOMERCYJNEGO I ORGANIZOWANY JEST
NA ZASADACH SAMOFINANSUJĄCYCH SIĘ. WYLICZONA KWOTA
WPISOWEGO WYNIKA Z KALKULACJI KOSZTÓW I NIE OBEJMUJE ZYSKÓW.

D o z o b a c z e n i a n a t r a s i e.
Organizatorzy
Nazwa imprezy: (rajd ….)
Jednostka organizacyjna, szkoła:
Ilość
Wpisowe:
uczestników:
Nazwisko i imię opiekuna (-ów):

Ilość
opiekunów:

Razem:

