REGULAMIN
V EDUKACYJNEGO RAJDU WIOSENNEGO
16 KWIETNIA 2016 ROKU
I. Organizatorzy:
- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu
- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK „Wędrowniczek”
II. Komitet Organizacyjny Rajdu
- Artur Ciempa (kontakt: 660 921 507)
- Grzegorz Jaroni
III. Cel imprezy:
- rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych wśród młodzieży; zachęcenie jej do poznawania
Sudetów, historii okolic Bartnicy i Walimia, geologii i geografii, walorów przyrodniczych i
krajoznawczych Gór Sowich; kształtowanie wyrabiania nawyku bezpiecznego wypoczynku w górach i
aktywnego spędzania wolnego czasu.
IV. Warunki uczestnictwa:
- W Rajdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy do dnia 11 kwietnia 2016 roku opłacą wpisowe
w wysokości 15 dla członków PTTK, pozostali uczestnicy 20 zł.
- Zapisy oraz wpłaty na Rajd należy dokonywać w Biurze Zarządu Oddziału PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”
w Wałbrzychu przy ul. Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych, tel.: 74 842-40-52, fax.: 74 842-59-00,
uczestnictwo zgłosić można również pocztą internetową: poczta@pttk.walbrzych.pl z dopiskiem Rajd
Wiosenny.
- Osoby, które nieukończyły 18 roku życia mogą wziąć udział w imprezie tylko pod opieką osoby
dorosłej. Młodzież po ukończeniu 16 roku życia może uczestniczyć w Rajdzie bez opiekuna jednak
winna posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego.
- Grupy szkolne uczestniczą w Rajdzie pod opieką nauczycieli lub osób upoważnionych, zgodnie z
obowiązującym prawem i powinny być zgłoszone listą oraz posiadać kartę wycieczki podpisaną przez
Dyrekcję Szkoły. W przypadku grup zorganizowanych, zgłaszający powinien w czasie imprezy
zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów adekwatną do liczby zgłaszanych osób wynikającą z
przepisów prawa.
- Na karcie zgłoszenia należy podać oprócz swojego imienia i nazwiska również PESEL oraz adres
zamieszkania.
- Uczestnicy rajdu powinni być zaopatrzeni we właściwy ubiór do turystyki górskiej,
odpowiedniewyposażenie turystyczne, oraz apteczkę pierwszej pomocy.
- W przypadku nie pojawienia się uczestnika na miejscu zbiórki (i nie zgłoszenia tego faktu min. na 3
dni przed terminem imprezy) wpisowe nie będzie zwracane.
- Uczestnictwo w Rajdzie i wpisanie się na listę oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

- Uczestnicy Rajdunie będący członkami PTTK i nie posiadający aktualnie opłaconej składki winni być
ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Członkowie PTTK z
opłaconą składką za rok bieżącysą ubezpieczeni.
- Wszyscy uczestnicy Rajdu biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i winni być świadomi
trudności tras górskich oraz swoich umiejętności i sił.
- Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, przy czym Organizator w przypadku złych
warunków atmosferycznych (deszcz, niska temperatura itp.) ma prawo do modyfikacji po uprzednim
powiadomieniu wszystkich uczestników Rajdu.
- Zarówno organizator jak i uczestnicy Rajdu podczas trwania imprezy zobowiązani są do
przestrzegania przepisów wynikających z Ustawy o Usługach Turystycznych jak i przepisów i
regulaminów miejsc, w których odbywa się Rajd (regulaminy odwiedzanych obiektów, Przepisy Ruchu
Drogowego w miejscach, w których obowiązują itp.)
- Na trasach rajdu wyznaczeni Przewodnicy i Przodownicy są przedstawicielami Organizatora Rajdu.
- Integralną częścią Regulaminu jest Program Rajdu.
- W przypadku zauważenia nieprawidłowości podczas trwania imprezy oraz ewidentnego łamania
regulaminu należy niezwłocznie poinformować Komandora Rajdu lub przedstawiciela Organizatora
Rajdu.
- Na trasie Rajdu uczestnik jest zobowiązany przestrzegać poleceń i stosować się do wskazówek
wydawanych przez Przewodnika na wyznaczonej trasie.
V. Czas, miejsce, program oraz trasa Rajdu.
- Wiosenny Rajd Edukacyjny odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2016 roku
- Organizator zapewnia przejście jednodniowej trasy rajdowej w dniu 16 kwietnia. Zbiórka z
przewodnikiem odbywa się o godzinie 7:50 na Placu Grunwaldzkim w Wałbrzychu. Uczestnicy jadą
autobusem linii nr. 5 o godz. 7.57 do Walim, skąd wyruszają na trasę pieszą: Walim- Grządki- Przełęcz
Sokola- Wielka Sowa- schronisko „Orzeł”- Rzeczka 25 (przystanek autobusowy linii nr 5).
- Przewidywany powrót autobusem linii nr 5 z Rzeczki do Wałbrzycha (Plac Grunwaldzki) o godz.
18.05.
VI. Świadczenia organizatora:
- opieka przewodnika na trasie;
- pamiątkowa odznaka;
- certyfikat uczestnictwa;
- posiłek turystyczny(zupa, kiełbaska z ogniska, chleb, ketchup) ;
- wklejka do książeczki GOT.
- nagrody i dyplomy w konkursach: piosenki turystycznej i krajoznawczym;
- dyplomy za udział w Rajdzie dla grup zorganizowanych;
- potwierdzenia i weryfikacja punktów do książeczki GOT.
VII. Postanowienia końcowe:
- Uczestników Rajdu obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu.
- Organizator zobowiązany jest do przedstawienia Regulaminu każdemu uczestnikowi Rajdu.
- Uczestnik Rajdu jest zobowiązany stosować się do zaleceń Organizatora i Przewodników na trasie.

-Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu skutkuje usunięciem i skreśleniem Uczestnika z imprezy
bez zwrotu poniesionych przez Uczestnika kosztów.
- Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

