POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ W ŻARNOWIE
26-330 Żarnów, ul. Opoczyńska 5
URZĄD GMINY BIAŁACZÓW

------------------------------------------------------------------------------------------R e g u l a mi n R A J D U „ P I E R W S Z Y D Z I E Ń W I O S N Y ”
2 1 m a r c a 2 0 2 0 r . (sobota)

I. Organizatorzy:
 Oddział PTTK w Żarnowie
 Urząd Gminy w Białaczowie
 SKKT- PTTK przy Szkole Podstawowej w Miedznej Drewnianej
II. Cele rajdu:
 Propagowanie turystyki pieszej jako formy aktywnego wypoczynku,
 Popularyzacja walorów krajoznawczych Miedznej Drewnianej i okolic,
 Integracja turystów pieszych z różnych szkół,
 Zainteresowanie uczniów kulturą innych krajów (Irlandia).
III. Termin i trasa rajdu:
 Sobota 21marca 2020 r.
 Trasa: Miedna Murowana – Miedzna Drewniana - Wąglany – Miedzna
Drewniana (6 km)
IV. Program:
 Spotkanie uczestników rajdu przy tamie na Zalewie w Miedznej
Murowanej – godzina 9oo.
 Przejście trasą 915- 1100 ( po drodze topienie Marzanny).
 Ok. godz. 1100 – zakończenie trasy rajdu przy Szkole Podstawowej w Miedznej
Drewnianej ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.
 Konkurs wiedzy o Irlandii i Świętym Patryku (zapraszamy wszystkich do
ubioru w kolorze zielonym by zaakcentować święto 17 marca).
 Ok. godz. 1300 uroczyste zakończenie rajdu i wręczenie dyplomów dla drużyn.
 Wyjazdy w drogę powrotną.

IV. Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy przesyłają kartę zgłoszenia wraz z kwotą podaną w regulaminie.
Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe uczestnika, fakt przynależności do
PTTK. Opłata na rzecz organizacji rajdu wynosi 5 zł od członka PTTK , 7 zł od
pozostałych .Wszyscy uczniowie ze szkół w gminie Białaczów wnoszą opłatę 2 zł
od osoby.
Dzieci i młodzież szkolna biorą udział w imprezie pod opieką osób dorosłych.
Karta zgłoszenia powinna być wypełniona i podpisana przez dyrektora szkoły lub
innej placówki. Opiekunowie drużyn powyżej 10 osób nie wnoszą opłaty.
Zgłoszenia wraz z opłatami będą przyjmowane najpóźniej do 13 marca 2020 r. na
adres oddziału w Żarnowie.
Uczestnicy proszeni są o wpłatę wpisowego na konto Oddziału w Banku
Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej O/Żarnów nr 29 89730003 0080 0801 4456
0001 z dopiskiem „Rajd Pierwszy Dzień Wiosny”.
Telefon kontaktowy: (44) 75 77 289 lub 602 537 092, 509 673 900
V. Świadczenia organizatorów:
 Pamiątkowy znaczek rajdowy, dyplom dla drużyny,
 Poświadczenie punktów na Odznakę Turystyki Pieszej ,
 Nagrody dla laureatów konkursu,
 Opieka przewodnicka na trasie,
 Ognisko turystyczne z pieczeniem kiełbasek.
VI. Obowiązki uczestników:
 przebycie trasy rajdu,
 ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych,
 uczestnicy zobowiązani są do zachowania zgodnego z przepisami ruchu
drogowego, ppoż., bhp i regulaminem rajdu. Dzieci i młodzież szkolna są
ubezpieczeni w macierzystych szkołach, członkowie PTTK z aktualną składką
korzystają z ubezpieczenia Towarzystwa, pozostali ubezpieczają się we
własnym zakresie.
VII. Uwagi końcowe:
 Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 W wypadku nie przybycia na rajd uczestnik traci prawo do świadczeń, wpisowe
zwracane nie będzie.
 Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane ze względu na brak możliwości
zabezpieczenia świadczeń.
 Rajd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadzie samorealizacji
i jest imprezą non-profit.

Do zobaczenia na rajdzie.

