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

XXXIV rajd pieszy „Pamięci gen. Pruszyńskiego”
9.01.2016 r.
CEL:
- uczczenie 96 rocznicy powrotu Grudziądza do Macierzy
- poznanie walorów krajoznawczych, historycznych i przyrodniczych regionu grudziądzkiego
- czynny wypoczynek wśród przyjaciół – turystów
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
Komandor
Sekretariat
Kwatermistrz
Kierownik trasy

- Ryszard FIEREK
- Małgorzata RZEPKA-PODSIADŁY
- Adam ARENTEWICZ
- Ryszard FIEREK, Jerzy KONDEK, Grzegorz MACHAJ, Wiesław
PODSIADŁY, Adam ARENTEWICZ, Jacek TREICHEL
Organizator konkursu - Krzysztof CZEREPOWICKI, Wiesław PODSIADŁY
TERMIN: 9.01.2016 r.
Rozpoczęcie: godz. 10.10 – Gorzuchowo PKP.
Zakończenie: ok. godz. 14.30 – Wałdowo Szlacheckie.
TRASA: Gorzuchowo dworzec PKP – Sarnowo – Wałdowo Szlacheckie ok. 10 km.

WARUKI UCZESTNICTWA:
-

-

-

w rajdzie mogą brać udział grupy zorganizowane i turyści indywidualni z opłaconym
wpisowym i wcześniejszym zgłoszeniu ( karta zgłoszenia – wzór w regulaminie KTP
na 2015 rok – oraz lista uczestników).
zgłoszenia i wpisowe w wysokości 4,5 zł (członkowie PTTK 4,0zł) przyjmują
Instruktorzy Klubu ul. 6 Marca tel. 261 482 648, 261 482 646 do dnia 7.01.2016 r.
godz.15.00.
zgłoszenia moŜna przesyłać takŜe na: ryszard.fierek_kg@vp.pl

ŚWIADCZENIA:
-

gorący posiłek i herbata (obowiązkowo naleŜy posiadać naczynie i łyŜkę oraz
kubek).
punkty do OTP i Grudziądzkiego Pucharu Komisji Turystyki Pieszej -2016.
odcisk okolicznościowej pieczątki.
dyplomy dla zwycięzców okolicznościowego konkursu (dwóch przedstawicieli
z jednostek organizacyjnych biorących udział w rywalizacji pucharowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
-

uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie (członkowie PTTK ubezpieczeni
są w ramach opłaconej składki).
rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
uczestnikom, którzy nie dokonali zgłoszenia w podanym terminie i nie opłacili
wpisowego organizatorzy nie gwarantują pełnych świadczeń.
kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe podczas
imprezy – naleŜy być ubezpieczonym od NNW.
w razie nie przybycia wpisowego nie zwraca się.
W PRZYPADKU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH TRASY
I CZAS RAJDU MOGĄ ULEC ZMIANIE!!!

Do punktacji pucharowej obowiązują postanowienia regulaminu GPKTP na 2016 r.
UWAGA!!!
Odjazd pociągu z Grudziądza do Gorzuchowa o godz. 9.46. Z Wałdowa o godz.15.17
NALEśY ZAOPATRZYĆ SIĘ W BILETY i sprawdzić godz. odjazdu ( takŜe MZK).
Rajd nie ma charakteru komercyjnego i organizowany jest na zasadach
samofinansujących się. Wyliczona kwota wpisowego wynika z kalkulacji kosztów i nie
obejmuje zysków.

Do zobaczenia na trasie!

ORGANIZATORZY
Nazwa imprezy: (rajd ….)
Jednostka organizacyjna, szkoła:
Ilość
Wpisowe:
uczestników:
Nazwisko i imię opiekuna (-ów):

Ilość
opiekunów:

Razem:

KONKURS PLASTYCZNY
WK PTTK OSeSeK ogłasza konkurs plastyczny „KAZIMIERZ I ODNOWICIEL I JEGO
CZASY w moich oczach”
Prace na arkuszach A4 dotyczące księcia Kazimierza. Jego wizerunek, otoczenie,
środowisko, walki, sytuację polityczną itp.
Prace konkursowe naleŜy dostarczyć do końca lutego 2016 r. Podsumowanie nastąpi w
Klubie w ustalonym później terminie.
Konkurs zaliczony będzie do Grudziądzkiego Pucharu KTP na 2016.

