VII TRASA

I CELE RAJDU
 uczczenie 65. rocznicy powstania Oddziału PTTK w Radomiu,
 popularyzacja turystyki pieszej i szerzenie kultury turystycznej,
 zdrowe i miłe spędzenie nocy pośród terenów Powiatu Przysuskiego.

II ORGANIZATOR
PTTK Oddział Miejski im. ks. Jana Wiśniewskiego w Radomiu –
MKKT PTTK nr 200 „Piechurzy”. Radom, ul. Traugutta 46/48.

IV TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
 Rajd odbędzie się bez względu na warunki klimatyczne w nocy
z 23 na 24 września 2017 r. Zakończenie Rajdu – 24 września
koło godz. 555 na Krakowej Górze k. Borkowic.
 Meta Rajdu czynna będzie od godz. 330.

V UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
W Rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez Koła, Kluby
i Oddziały PTTK, szkoły, instytucje oraz osoby indywidualne. Młodzież
poniżej 18 roku życia może uczestniczyć w Rajdzie tylko pod opieką
dorosłego opiekuna – oddelegowanego przez instytucję zgłaszającą.
Zgłoszenia i wpisowe przyjmowane są do dnia 19 września 2017 r.
na Karcie Zgłoszeń z podaniem składu drużyny i wybranej trasy, oraz
z nr tel. opiekuna, w Biurze OM PTTK w Radomiu, ul. Traugutta
46/48; tel. 48 362 25 26, 796 541 792. Zgłoszenie bez dokonania
wpisowego jest nieważne!
Wysokość wpisowego:
Członkowie PTTK – 10 zł,
Niezrzeszeni – 12 zł
Opiekunowie (1 na pełne 10 osób) są zwolnieni z opłaty wpisowego.
Osoby wnoszące opłaty ulgowe są zobowiązane okazać dokument
uprawniający do zniżki Kierownictwu Rajdu. Ilość miejsc na Rajdzie:
100.

VI KIEROWNICTWO RAJDU
Kierownik Rajdu
Kwatermistrz
Kierownik Trasy

– Dariusz Mrozowicz
– Łukasz Sobol
– Sławomir Mazgajczyk

Startujemy ze stacji PKP Przysucha o 2100. A oto przebieg:
Pr zysucha PKP – Gródek – Zapniów – Kuźnica – Krak owa-Góra (20 km)
| Trasa Dowolna |
Dopuszczamy możliwość trasy dowolnej. Jej przebieg należy podać
na Karcie Zgłoszeń. Świadczenia uczestnicy tej trasy otrzymują na
mecie.

VIII ŚWIADCZENIA







pamiątkowy znaczek rajdowy (button),
potwierdzenie zdobytych punktów do OTP,
nagrody w konkursach i pamiątkowe dyplomy dla drużyn,
wkładka do ogniska,
transport z mety na stację PKP Skrzynno,
być może jeszcze coś…

IX KONKURSY
 „Na co ślepemu oczy?”
 Jusol

X OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
 Posiadanie dokumentu tożsamości i dowodu wpłaty wpisowego
(KP).
 Przestrzeganie kultury uprawiania turystyki, zasad ochrony przyrody, przepisów ppoż., poleceń Kierownictwa Rajdu oraz zasad
wynikających z Karty Turysty.
 Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz używania odbiorników radiowych w czasie trwania Rajdu.
 obowiązuje posiadanie: latarki, odpowiedniego ubioru, elementów
odblaskowych, apteczki (jedna na drużynę).

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność –
uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Za szkody wyrządzone przez uczestników organizator nie bierze odpowiedzialności.
Uczestnicy nie zgłaszający się na trasę tracą świadczenia. Kierownictwo Rajdu ma prawo do dyskwalifikacji drużyn za nieprzestrzeganie
niniejszego regulaminu, a tym samym do pozbawienia świadczeń.

Wpisowe wpłacone po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kierownika Rajdu.

PTTK Oddział Miejski im. ks. Jana Wiśniewskiego w Radomiu

XII DOJAZD NA TRASY i POWRÓT DO RADOMIA
 dojazd na trasę: pociąg osobowy w kieruku Drzewicy o 2003.
 powrót ze Skrzynna: pociąg osobowy o godz. 622.
 Koszt przejazdu (PKP): Radom – Przysucha (szkolny / normalny):
3,53 zł / 5,60 zł, Skrzynno – Radom: 3,53 zł / 5,60 zł.
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO
NOCNEGO WĘDROWANIA!!!
_____________________________

www.radom.pttk.pl
facebook.com/piechurzy
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Ciemną Gwiazdą
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Krakowa Góra, 23/24 września 2017 r.

