REGULAMIN
XIXV RAJDU SOBOTNIE WEDRÓWKI
21.10.2017 r. – Klimczok

Organizatorzy rajdu:




Oddział Miejski PTTK w Rudzie Śląskiej
Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej
Koło Przewodników Turystycznych

Cele rajdu:
1. Poznanie piękna Beskidu Małego.
2. Popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawstwa
3. Upowszechnienie form czynnego odpoczynku
4. Kształtowanie kultury turystycznej

Termin i miejsce rajdu:
21.10.2017 r. na trasach jednodniowych z metą w schronisku PTTK na Klimczoku w Beskidzie
Śląskim.

Warunki uczestnictwa:
W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, zakłady pracy, organizacje
społeczne oraz turyści indywidualni. Każdej drużynie szkolnej powinien towarzyszyć
nauczyciel lub pełnoletni opiekun, który powinien znać i przestrzegać regulamin rajdu.

Ubiór i ekwipunek:
Uczestnicy powinni posiadać ubiór dostosowany do uprawiania turystyki górskiej. Kierownik
drużyny powinien posiadać apteczkę, przewodnik i mapę terenu.

Uczestnikom rajdu zapewnia się:
1. Opiekę przewodnika
2. Pamiątkowy znaczek
3. Dyplom dla drużyny
4. Udział w konkursach.

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

1. Ubezpieczenia się na czas trwania imprezy.
2. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz zasad Karty Turysty.
3. Przestrzeganie zasad ochrony przyrody i kultury na szlaku.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy przesyłać na adres Zarządu Oddziału PTTK w Rudzie Śląskiej ul. Janasa 21
kod 41-700 wraz z
wpisowym I – 35,00 złote z dojazdem
wpisowym II - 8,00 zł złotych dojazd we własnym zakresie
00

z dopiskiem Rajd „Sobotnie Wędrówki”. Biuro czynne jest we wtorki i czwartki w godz. 16 do
00
18 .
Na rajd będą przyjmowani uczestnicy według kolejności zgłoszeń do czasu wyczerpania
miejsc.
Informacje można uzyskać również - pod numerem telefonu: 32 248-67-48 PTTK Ruda Śląska
pod numerem:
- kol. Stanisław Witała 505 967 282

Start Rajdu:
Drużyny rajdowe zgłaszają się w punkcie wyjścia w Szczyrku Biłej o godz. 10

00

Meta Rajdu:
Meta Rajdu zlokalizowana będzie w schronisku na Klimczoku w godzinach od 1200 do 1400.

Na mecie rajdu przewiduje się
1. Przeprowadzenie konkursów.
2. Podsumowanie rajdu.
3. Wręczenie dyplomów dla drużyn.
4. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursów.

Trasy rajdu:
Trasa nr 1.
Szczyrk – Klimczok – Szczyrk / 16 pkt. do GOT/

Trasa nr 2.
Dowolna
Drużyny na trasie dowolnej wychodzą samodzielnie i na własną odpowiedzialność.
Życzymy wszystkim uczestnikom wspaniałej słonecznej pogody, dużo wrażeń i przyjemnego
spędzenia czasu na naszym Rajdzie.

Organizatorzy

