REGULAMIN

Termin i miejsce rajdu:
Rajd odbędzie się w terminie 28-30.09.2018 R., na terenie Gór Świętokrzyskich.
Organizatorzy:
Oddział Warszawski PTTK
Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Warszawskiego PTTK
Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Warszawskiego PTTK
Klub Turystyczny „Datajana”
Kadra rajdu:
Komandor:
Z-ca Komandora:
Kierownicy trasy I nocy:
Kierownicy trasy II nocy:
Kwatermistrz:
Sekretarz:

Jacek Trzoch, PTP 10211/II
Agnieszka Stropek
Jacek Trzoch, PTP 10211/II
Edward Kraś, PTP 10532/III oraz Tomasz Syta
Dariusz Nazarczyk, PTP 8925/III
Jacek Marks, PTP 10633/II, PTG 7963

Start:
Miejscowość: Czarna, parking pomiędzy Domem Rekolekcyjnym księży Pallotynów a
kościołem (dokładny adres to Czarna 57)
Punkt startowy czynny będzie w godzinach 20:00 — 00:30. Każda z grup startuje o
godzinie ustalonej w czasie zgłaszania uczestnictwa. Ustalona godzina jest niezmienną.

L NOCNY RAJD ŚWIETLIKÓW
- rajd z przeskokiem

Do punktu startowego uczestnicy docierają we własnym zakresie. Dla tych którzy na
imprezę dotrą samochodami, organizatorzy zapewniają dozorowany parking.
Przebieg imprezy:
 Noc 28/29.09.2018 — wymarsz grup na trasę. Pokonanie trasy zgodnie z wytycznymi
otrzymanymi na starcie. Długość całego odcinka ok. 24 km.
 29.09.2018 — odpoczynek dzienny. W godzinach popołudniowych obiad, wieczorem
- ognisko z kiełbaskami.
 Noc 29/30.09.2018 — wymarsz grup na odcinek nocny o długości ok. 12 km. Po
pokonaniu trasy grupy docierają do miejsca, z którego wyruszyły.
 30.09.2018 — zakończenie imprezy w godzinach przedpołudniowych.

Góry Świętokrzyskie, 28-30.IX.2018

Cele rajdu:
 popularyzacja turystyki kwalifikowanej i aktywnego wypoczynku
 poznawanie walorów turystycznych Gór Świętokrzyskich
 integracja środowisk turystycznych
 poznanie historii, tradycji i kultury regionu
 jest to równocześnie IV Rajd o Puchar Prezesa Oddziału Warszawskiego PTTK
Warunki uczestnictwa:
 patrol (drużyna) musi liczyć minimum 3 a maksymalnie 6 osób
 patrole poniżej 3 i powyżej 6 osób mogą uczestniczyć w imprezie tylko za zgodą
Kierownictwa Rajdu
 patrolowy (Szef Grupy) musi mieć ukończone 18 lat i ponosi on odpowiedzialność za
wszystkie osoby w grupie
Odpłatność:
Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi:
 50 zł — kadra programowa PTTK, młodzież do ukończenia 16. roku życia oraz
członkowie PTTK z opłaconą składką za rok 2018
 58 zł — pozostali uczestnicy
Opłatę należy uregulować za całą grupę (nie pojedyncze osoby). Zniżki przysługują
jedynie osobom posiadającym ważne legitymacje bądź uprawnienia. Wpłaty wpisowego
należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2018 do godz. 15:00 na konto:
Oddział Warszawski PTTK
BZ WBK 03 1090 1043 0000 0001 3333 3408
W tytule przelewu proszę podać: L NRŚ, nazwę grupy i ilość osób.
Zgłoszenia będą przyjmowane od dziś do 20.09.2018 r. do godz. 15:00 na adres e-mail
jacek.trzoch@pttk.pl, bądź telefonicznie pod numerem 500-000-001. Wymagane będzie
odesłanie uzupełnionej formatki z danymi uczestników grupy, otrzymanej od
organizatora po dokonaniu zgłoszenia. Liczba uczestników jest ograniczona. O wzięciu
udziału w imprezie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po zamknięciu listy
uczestników obowiązuje uiszczenie wpisowego, które będzie ostatecznym
potwierdzeniem uczestnictwa w imprezie. Wycofanie się z imprezy po zamknięciu listy
uczestników, niestawienie się na starcie nie jest równoznaczne z otrzymaniem pełnego
bądź częściowego zwrotu poniesionych kosztów. Proszę o rozważne zgłaszanie
uczestnictwa.
UWAGA – organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy
uczestników w przypadku zgłoszenia się maksymalnej liczby osób biorących udział
w imprezie. Po zamknięciu listy uczestników wpisowe jest bezzwrotne.
Świadczenia dla uczestników:
 pamiątkowy znaczek
 puchary dla najlepszych patroli
 dyplomy uczestnictwa dla drużyn biorących udział w imprezie
 ciepły posiłek, ognisko z kiełbaskami, dostęp do wrzątku w miejscu noclegu
 potwierdzenie punktów na odznak turystyki kwalifikowanej OTP oraz GOT

 nocleg w warunkach turystycznych
 niespodzianki przygotowane przez organizatorów
Obowiązki uczestników:
 przestrzeganie niniejszego Regulaminu
 stosowanie się do poleceń Kierownictwa Rajdu i do poleceń osób obsługujących PKC
 przestrzeganie zapisów Karty Turysty, przepisów ochrony przyrody oraz innych
przepisów wynikających z zasad ogólnych w tym przepisów ruchu drogowego w
zakresie poruszania się po drogach publicznych
UWAGA: Podczas trwania imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania
napojów alkoholowych oraz używania otwartego ognia (również w miejscu noclegu).
Postanowienia końcowe:
 rajd ma charakter imprezy terenowej, połączonej z marszem na orientację
 uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność
 dojazd na imprezę i powrót z niej leży w gestii uczestników
 odpowiedzialność za szkody spowodowane przez uczestników ponoszą ich sprawcy
 rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne w wyżej wymienionym
terminie i miejscu
 dla osób zainteresowanych istnieje możliwość nabycia książeczek OTP i GOT oraz
możliwość zweryfikowania odznak OTP podczas trwania imprezy
 wyżywienie uczestników we własnym zakresie poza posiłkami zapewnionymi przez
organizatora
 w każdym patrolu (grupie) powinna znajdować się podręczna apteczka
 ekwipunek każdego uczestnika powinien odpowiadać dwudniowej wycieczce pieszej
(konieczne są latarki, zapasowe baterie, minimum 1 busola bądź kompas na grupę,
zegarek, notes oraz coś do pisania). Linijka i ekierka mogą się przydać.
 każda drużyna powinna posiadać mapę turystyczną regionu bądź inną mapę
umożliwiającą orientację w terenie. W tym roku konieczne są ochraniaczy na buty!
 OBOWIĄZKOWO KAŻDY UCZESTNIK IMPREZY MUSI POSIADAĆ ZE
SOBĄ ŚPIWÓR I KARIMATĘ!!!
 impreza jest samofinansującą się, nie korzystamy z żadnych dotacji
zewnętrznych.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatorów.
Jeśli możecie zabierzcie ze sobą gitary – przy wieczornym ognisku się przydadzą.
Telefony kontaktowe:
Jacek Trzoch
Dariusz Nazarczyk
Jacek Marks
Edward Kraś
Agnieszka Stropek

500 000 001 lub 500 000 011 (zapisy oraz informacje)
601 982 021
501 200 935
500 000 003 – Tomasz Syta 697344355
609 978 737

