PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
oraz Komisja Młodzieżowa
przy PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
zapraszają

w sobotę

Cele Rajdu:
rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych wśród młodzieży; zachęcenie jej do
poznawania Sudetów, historii, geologii i geografii, walorów przyrodniczych i
krajoznawczych Rudaw Janowickich; kształtowanie wyrabiania nawyku bezpiecznego
wypoczynku w górach i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Program:
godz. 7.50 - zbiórka na stacji PKP Wałbrzych Miasto
godz. 8.22 - odjazd pociągu do Janowic Wielkich
- uczestnicy zakupują bilety we własnym zakresie, na podstawie posiadanej ulgi,
- do pociągu można wsiąść również na innych stacjach relacji Wrocław Główny –
Jelenia Góra (Koleje Dolnośląskie, odjazd z Wrocławia Gł. godz. 7.10)
godz. 9.15 - rozpoczęcie wędrówki
Trasa: Janowice Wielkie – Zamek Bolczów – Schr. Szwajcarka – Krzyżna Góra Góra Sokolik – PKP Trzcińsko (ok. 13km, średnia)
godz. 15.34 - wyjazd z Trzcińka
godz. 16.23 – przyjazd na stację PKP Wałbrzych Miasto

Opłaty:
- wpisowe 12,00 zł – członkowie PTTK z opłaconą składką na 2017 rok
- wpisowe 15,00 zł – pozostali uczestnicy
- przejazdy na trasie Wałbrzych Miasto – Janowice Wielkie, Trzcińsko – Wałbrzych
Miasto – bilet normalny ok. 12,00 zł x 2 strony

Świadczenia organizatora:
pamiątkowy dyplom uczestnictwa dla każdego z uczestników oraz grup
zorganizowanych, ubezpieczenie dla posiadających ważną na rok 2017 legitymację
PTTK, znaczek rajdowy, kiełbaska dla każdego uczestnika, folder okolicznościowy i/lub
materiały promocyjne, opieka Przewodnicka – na przygotowanej trasie, konkurs wiedzy
turystycznej
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i powinni być
ubezpieczeni (członkowie PTTK z opłaconą składką za 2017 rok są ubezpieczeni).
Zapisy (wraz z kartą uczestnictwa i wpisowym) do dnia 03 października 2017 r.
w Oddziale PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”, ul. Konopnickiej 19, tel. 074-84-24-052;
poczta@walbrzych.pttk.pl Polecamy także stronę internetową: http://walbrzych.pttk.pl
Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Rajdu.

Zapraszamy!!!

po wypełnieniu poufne

KARTA ZGŁOSZENIA
uczestników imprezy PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
Rajd Jesienny
Rudawy Janowickie 07.10.2017 r.

1. Imię i nazwisko:……………………………………………………..…………………………..
2. PESEL i miejsce urodzenia:………………………………………..…….……………………
3. Adres (z kodem pocztowym): ………………………………………….……………………...
………………………………………………………………………………...……………………..
4. Nr tel. kontaktowego: ………...…………….......................................................................
5. e-mail: ……………………………………………………………………………………………
6. Nr legitymacji PTTK: …………..………………………………………………………..……..
7. Wyrażam Zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz 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
29.08.1997 r. (Dz. U, Nr 1333, poz. 833 z pózn. Zm.).
8. Opłatę za udział w Rajdzie w kwocie ………………………….. dokonałem/am* w kasie
Oddziału w dniu: ………………………… .
9. Do pociągu będę wsiadać na stacji ……………………………….……………………….

……………………………………………………
(podpis uczestnika)

po wypełnieniu poufne

KARTA ZGŁOSZENIA
uczestników imprezy PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej
Rajd Jesienny w Rudawy Janowickie 07.10.2017 r.
Nazwa grupy (organizacja, instytucja) ………..……………………………………
L.p.

Nazwisko i imię

Adres
zamieszkania

Pesel

Nr leg.
PTTK

Uwagi
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……………………………………
pieczęć organizacji zgłaszającej

…………………………………………..
czytelny podpis kierownika grupy

