REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO RAJDU SZLAKIEM
ŚW. JANA NEPOMUCENA
BRATYSŁAWA, 11-12 CZERWCA 2016
1. Organizatorem Rajdu jest PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej.
2. Termin imprezy: 11-12 czerwca 2016r.
3. Koszt wycieczki: 170 zł + 23 € (kwota w euro płatna na miejscu, za nocleg ze śniadaniem)
4. Celem imprezy jest zdobywanie odznaki Św. Jana Nepomucena,
poznawanie zbytków, historii i kultury Słowacji, integracja turystów z Polski.

5. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz wpłata
170 zł/os. (koszt transportu, ubezpieczenia i usługa przewodnicka), w Biurze Oddziału lub na
podane konto: 22 1090 2271 0000 0005 8400 0507

6. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja.
7. W przypadku rezygnacji z imprezy, po 15 maja, uczestnik ponosi faktyczne koszty organizacji
Rajdu.

8. Nie pobiera się kosztów rezygnacji jeżeli uczestnik wskaże na swoje miejsce inną osobę, jednak nie
później niż na 3 dni przed Rajdem.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy 14 dni przed jej rozpoczęciem
z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum 30 osób.
Liczba miejsc ograniczona.
Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy !
PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
ul. Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych
tel./ fax 74-842-59-00
poczta@walbrzych.pttk.pl

PROGRAM
11 czerwca
 6:00 – wyjazd z Wałbrzycha
 Przejazd przez granicę
 Przyjazd do Bratysławy
 Zwiedzanie zabytkowej części Bratysławy
szlakiem pomników św. Jana Nepomucena
 Przerwa na posiłek
 Zakwaterowanie w hotelu „PLUS” **
(pokoje 2 osobowe w module 2+2+łazienka)
 Wieczorny spacer po Bratysławie

12 czerwca
 8:00 – śniadanie w hotelu
 9:00 – wyjazd do Czech
 Zwiedzanie Žďár nad Sázavou i Brna
 16:00 Wyjazd do Wałbrzycha
 22:00 planowany przyjazd do Wałbrzycha
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy 14 dni przed jej rozpoczęciem
z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum 30 osób.
Liczba miejsc ograniczona.
Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy! PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
ul. Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych
tel./ fax 74-842-59-00
poczta@walbrzych.pttk.pl

po wypełnieniu poufne

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………...………….
2. PESEL i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………….
3. Adres zameldowania: ..…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
4. Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………………………....……………………………….….
5. E – mail: ……………………………………………………………………………………………………...………………………………...
6. Numer legitymacji PTTK: ……………………………………
7. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych czy wywiadów z moim wizerunkiem,
a także przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizatorów, np. relacje czy wyniki w mediach.
Zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1007 r. (Dz. U. Nr 1333, poz. 833 z
późn. zm. )
8. Opłatę za udział w Rajdzie w kwocie 170 zł dokonałem / - am w kasie Oddziału / przelewem na
konto Oddziału * w dniu…………………..

*niepotrzebne skreślić
* w przypadku wpłaty na konto, kartę należy dostarczyć z potwierdzeniem przelewu

