VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własna odpowiedzialność. Za szkody wyrządzone
osobom trzecim odpowiadają uczestnicy i opiekunowie zgłoszonych drużyn. Każdy
uczestnik zobowiązany jest do udzielania pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku oraz
stosowania się do poleceń kierownika trasy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z rajdu członków drużyn lub całych drużyn
za spowodowanie szkód lub niestosowanie się do postanowień regulaminu rajdu.
4. W przypadku nie zgłoszenia się drużyny (turysty indywidualnego) wpisowe nie będzie
zwracane.
5. Na czas trwania rajdu uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
6. Członkowie PTTK z opłaconą składką na rok bieżący są ubezpieczeni.
7. Przejazd do Parszowa zapewnia organizator Rajdu – autobus MKS.

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ MIEJSKI
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

REGULAMIN

XIII RAJDU WIOSENNEGO

„TOPIENIE MARZANNY”

Serdecznie zapraszamy
Do udziału w XIII Rajdzie Wiosennym
Komitet Organizacyjny

ZDOBYWAJ ODZNAKI

KSIĄŻECZKI – REGULAMINY DO NABYCIA W ODDZIALE PTTK
W SKARŻYSKU-KAM

SKARŻYSKO-KAMIENNA 2013 ROK

I. CELE RAJDU
propagowanie czynnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży;
popularyzacja walorów krajoznawczych i piękna regionu świętokrzyskiego;
zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej i odznak regionalnych;
pożegnanie odchodzącej zimy tradycyjnym zwyczajem Topienia Marzanny.

II. ORGANIZATORZY
Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej;
Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej przy OM PTTK w Skarżysku;

III. TERMIN I MIEJSCE RAJDU
Rajd Wiosenny – impreza non profit, prowadzona siłami wolontariatu PTTK zgodnie ze
statutem PTTK na zasadzie samorealizacji i nie będąca przedsięwzięciem komercyjnym,
odbędzie się w dniu 23 marca 2013 roku. Zakończenie rajdu z ogniskiem turystycznym
odbędzie się około godz. 1330 na Rydnie.

V. ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać na kartach rajdowych w każdą środę
do 20 marca 2013 r. na adres:
Oddział Miejski PTTK, ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kam.
(środa w godz. 1730-1900).
Wpisowe na rzecz samorealizacji imprezy-rajdu wynosi – 10,00 zł.
Opiekunowie grup (1 opiekun na 10 uczestników) zwolnieni są z opłaty na rzecz
samorealizacji rajdu.

VI. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
W ramach wpisowego zapewnia się:
obsługę tras rajdowych;
pamiątkowy znaczek rajdowy;
posiłek w czasie ogniska turystycznego (kiełbasa, chleb, gorąca kawa);
dyplomy uczestnictwa dla drużyn;
poświadczenie punktów na OTP i Siedmiomilowe Buty oraz odznak regionalnych;
przejazd autokarem na trasie Skarżysko-Kam - Parszów.

IV. UCZESTNICTWO
VII. TRASA RAJDOWA
W rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, kluby, organizacje społeczne jak
również turyści indywidualni. Młodzież szkolna bierze udział w rajdzie pod opieką osób
dorosłych.
Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać:
- ubiór i obuwie przystosowane do turystyki pieszej;
- kubek na ciepły napój;
- dokument tożsamości;
- dużo dobrego humoru.

Parszów – Skały Rudka – Stary Młyn – Łyżwy-Rydno

–

10 km

23.03.2013 r. o godz. 845 zbiórka uczestników przed Biurem PTTK, ul. Słowackiego 25.
Powrót z Łyżew – autobus MKS linii Nr 1 ul. Cmentarna: godz. 1415, 1550, 1635, 1725;
ul. Łyżwy: 1502. Należy posiadać bilet autobusowy: normalny – 2,20 zł. lub ulgowy – 1,50 zł.
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