REGULAMIN
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
im. Jana Heweliusza
przy współudziale
Wojskowego Koła PTTK Nr 62 „OSeSeK”
przy Klubie CSLog,
zaprasza na:
XLVII rajd wielodyscyplinowy „Grudziądz wolny”
5.03.2016 r.
CEL:
uczczenie 71. rocznicy zakończenia walk o Grudziądz podczas II wojny światowej,
poznanie walorów krajoznawczych, historycznych i przyrodniczych regionu
grudziądzkiego,
czynny wypoczynek wśród przyjaciół – turystów.
KIEROWNICTWO RAJDU:
 Komandor
 Sekretariat
 Logistyka

-

Jacek TREICHEL (Przodownik Turystyki Pieszej Nr 10880),

 Kierownictwo
trasy:
trasa piesza oraz
Nordic Walking
 Organizatorzy
konkursu
historycznego
 Organizatorzy
konkursu dla Pań

-

Adam ARENTEWICZ, Ryszard FIEREK, Jerzy KONDEK,
Grzegorz MACHAJ, Wiesław PODSIADŁY

-

Aneta TADROWSKA, Paweł GÓRECKI,

-

Jerzy KONDEK, Wiesław PODSIADŁY.

Beata PARTYKA, Anna GŁODOWSKA, Katarzyna LEBOWSKA,
Hanna FIGURA, Marita GRAJEWSKA-TREDER, Agnieszka
GZELLA, Barbara KRAJIŃSKA, Beata ROLEWICZ, Jolanta
ŚWIERSZCZKO, Adrian WOŹNIAK, Witold ZYGADLEWICZ,

TERMIN: 5.03.2016 r.
Rozpoczęcie: godz. 9.30 – Grudziądz, parking przy LIDLU (za Wodociągami na
ul. Hallera),
Zakończenie: ok. godz. 13.00 – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Mniszek.
TRASA:
Grudziądz, parking przy LIDLU – Rudnik
Ogólnokształcących Nr 1) - ok. 10 km.

– Grudziądz (Mniszek-Zespół Szkół

WARUNKI UCZESTNICTWA:
w rajdzie mogą brać udział grupy zorganizowane i turyści indywidualni z opłaconym
wpisowym,
na trasie rajdu obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty* oraz zaleceń
Kierownictwa Rajdu.
zgłoszenia i wpisowe w wysokości 5,00 zł (członkowie PTTK 4,50 zł) wraz z listą
uczestników i kartą zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 1, ul. Droga Mazurska 2, w terminie do 2 marca 2016 r.

ŚWIADCZENIA:
gorący posiłek i herbata (należy posiadać naczynie i łyżkę oraz kubek),
punkty do OTP i Grudziądzkiego Pucharu Komisji Turystyki Pieszej ,
okolicznościowa „wlepka”,
nagrody książkowe i dyplomy dla zwycięzców konkursu wiedzy (dwóch przedstawicieli
z jednostek organizacyjnych biorących udział w rywalizacji pucharowej),
dyplomy i upominki dla zwyciężczyń konkursu dla pań.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
uczestnikom, którzy nie dokonali zgłoszenia w podanym terminie i nie opłacili
wpisowego organizatorzy nie gwarantują pełnych świadczeń,
uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie (członkowie PTTK z opłaconą
składką członkowską są ubezpieczeni),
rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
Kierownictwo Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody zaistniałe
podczas imprezy – należy być ubezpieczonym od następstw nieszczęśliwych
wypadków,
tematem konkursu wiedzy będzie historia Grudziądza z lat 1939 – 1945 (organizatorzy
nie biorą udziału w konkursie),
w razie nie przybycia wpisowego nie zwraca się.
Do punktacji pucharowej obowiązują postanowienia regulaminu Grudziądzkiego
Pucharu Komisji Turystyki Pieszej na 2016 r., dostępnego na stronie:
Regulamin GP KTP na 2016 r.
Nazwa imprezy:

XLVII rajd wielodyscyplinowy „Grudziądz wolny”

Jednostka organizacyjna, szkoła:
Ilość

Wpisowe:

uczestników:

Ilość
opiekunów:

Razem:

Nazwisko i imię opiekuna (-ów):

UWAGA: Opiekunowie bezwzględnie, wraz z wpisowym, winni dostarczyć Zgłoszenie
uczestnictwa w imprezie wraz z listą uczestników imprezy – wymóg ustawowy (może
być skserowana lista na potrzeby szkoły) – załącznik nr 2 do Regulaminu Grudziądzkiego
Pucharu Komisji Turystyki Pieszej.
Oddział PTTK w Grudziądzu informuje swoich członków i sympatyków, że organizowane
przez Koła i Kluby PTTK imprezy turystyczne są przedsięwzięciami statutowymi
i odbywają się zgodnie ze Statutem PTTK (tekst jednolity, uwzględniający zmiany
uchwalone 14 kwietnia 2012 r. przez Nadzwyczajny Zjazd PTTK, wpisany do Krajowego
Rejestru Sądowego nr 0000100817 – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz
Rejestru Przedsiębiorców – 30 października 2012 r. postanowieniem Sądu Rejonowego
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) jako cele opisane
w art. 7 rozdziału II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA. Na podstawie ww. przepisów, imprezy
turystyczne jako zamierzenia statutowe, są przedsięwzięciami niedochodowymi.

Do zobaczenia na trasie!
ORGANIZATORZY

* Karta Turysty


Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży, poznawać
swoją ojczyznę.



Przyroda i dorobek kultury są własnością całego narodu - i Ty jesteś za nie
odpowiedzialny.



Turysta Twój przyjaciel - służ mu radą i pomocą.



Zwiedź to, o czym czytałeś - przeczytaj o tym, co masz zwiedzić.



Dopuść naturę do głosu - nie hałasuj.



Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać.



Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw - uważaj.



Alkohol wrogiem turystyki - unikaj go na wycieczce.



Zachowaj ostrożność - Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym.



Turysta wszędzie gościem - pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie.



Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.



Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji - uśmiechnij się.

