Zdobywamy Odznakę
Miłośnik Puszczy Kozienickiej

I RAJD

WIOSNA

Cygańska bryczka
26.05.2018 r.
Sponsorzy:

CELE RAJDU







Poznawanie miejsc wyjątkowych przyrodniczo w Puszczy Kozienickiej
Popularyzacja zdobywania odznak turystycznych i krajoznawczych
Popularyzacja turystyki pieszej
Szerzenie kultury turystycznej
Integracja środowiska turystycznego
Popularyzacja aktywnego wypoczynku.

ORGANIZATOR:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łucznik
SKKT nr 1„Rajdusie” przy PSP 3 Radom
KIEROWNICTWO RAJDU:
Kierownik trasy pieszej

Izabela Lackowska

PTP 10956

PROGRAM




Wyjazd z Radomia w kierunku Kozienic godz. 7.00 /PKS Radom D. A/
przejście piesze: Lewaszówka – Cygańska Bryczka – Pionki (ok. 15 km)
Powrót Pionki – Radom godz. 15.30

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW






Posiadanie dokumentu tożsamości i dowodu wpłaty wpisowego.
Przestrzeganie zasad "Karty Turysty", przepisów przeciwpożarowych oraz poleceń Kierownictwa
Rajdu.
Coś na ząb do ogniska.
Udział w konkursie krajoznawczym na mecie rajdu.
Uśmiech na twarzy i pogodny nastrój, bez względu na pogodę 

WARUNKI UCZESTNICTWA
– Zgłoszenie uczestnictwa drogą elektroniczną iza@lucznik.pttk.radom.pl do 22. 05. 2018.
– W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail i telefon opiekuna, adres szkoły
lub placówki
OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI RAJDU
– członkowie PTTK
– niezrzeszeni w PTTK
– opiekunowie grup

5- zł
7- zł
bezpłatnie (powyżej 10 osób)

– Wpisowe można uregulować przed startem rajdu u kierownika trasy lub na konto oddziału.
– Koszty transportu pokrywają uczestnicy (ok. 11 zł.)

ŚWIADCZENIA
–
–
–
–
–

Pamiątkowy znaczek rajdowy oraz wklejka do OTP
Ognisko na trasie
Potwierdzenie punktów do OTP i innych odznak
Obsługa przodownicka na trasie
Dobra zabawa w towarzystwie osób pozytywnie zakręconych 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność; zgłaszający jest zobowiązany
ubezpieczyć uczestników.
– Członkowie PTTK posiadają ubezpieczenie NNW
– Za szkody wyrządzone przez uczestników odpowiada instytucja zgłaszająca oraz opiekun drużyny.
– Drużyna winna być zaopatrzona w apteczkę pierwszej pomocy i kompasy.
– Osoby zgłoszone a nie biorące udziału w Rajdzie tracą świadczenia.
– Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

Z turystycznym pozdrowieniem!
https://lucznik.pttk.radom.pl/

