39 Rajd Górski
O/PTTK w Mikołowie

Proponowane trasy
z metą w Rajcy – Nickulinie:

Nr
trasy

I

II

III
IV

Trasa

Ujsoły Glinka – Kubiesówla - Krawców
Wierch bacówka PTTK (żółty) – Złatna
(niebieski) 3 h - przejazd autokarem
na metę: SSM Rycerka Górna
Żabnica Skałka – Hala Boracza
schronisko PTTK (czarny) – Hala
Redykalna (zielony i czarny) – meta:
SSM Rajcza Nickulina (żółty)
Ujsoły – Kręcichwosty (czarny) –
meta: SSM Rajcza Nickulina (żółty)
Dowolna

Punkty
GOT

Czas
przejścia

17

3h

14

3 h 30 min

20

1 h 45 min

-

-

REGULAMIN
Rajcza - Nickulina

22.09.2018 r.

39 Rajd Górski O/PTTK w Mikołowie 22.09.2018 r.
REGULAMIN
1. Organizator rajdu
KTG O/PTTK w Mikołowie
Sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, Urząd Miasta
Łaziska Górne, ZG PTTK Warszawa.
2. Cel rajdu
Popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawstwa wśród młodzieży
szkolnej. Poznanie piękna Beskidów. Zdobywanie odznak turystyki
kwalifikowanej.
Rok 2018 w PTTK pod hasłem „Na szlakach Niepodległości”.
3. Czas i miejsce rajdu
Rajd odbędzie się w dniu 22.09.2018 r. (sobota) na szlakach
Beskidu Żywieckiego, z metą w
Szkolnym
Schronisku
Młodzieżowym.
Przyjmowanie uczestników na mecie od godz.1200 do godz. 1330.
Po przyjęciu uczestników zostaną przeprowadzone konkursy
premiowane nagrodami.
Zakończenie rajdu nastąpi ok. godz. 1600
Uwaga: Organizator Rajdu proponuje aby opiekunowie uwzględnili
wcześniejszy wyjazd ze względu na długość i czas przejścia
tras.
4. Warunki uczestnictwa w rajdzie
 w rajdzie mogą uczestniczyć drużyny 5 - 10 osobowe oraz turyści
indywidualni;
 każdej drużynie szkolnej powinien towarzyszyć nauczyciel –
opiekun;
 uczestnicy idą jedną z proponowanych przez organizatorów lub
dowolną trasą;
 każdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie;
 w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie, koszt wpisowego
nie będzie zwracany;
 rajd odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych;
 kierownictwo rajdu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
szkody wyrządzone przez uczestników;
 dojazd we własnym zakresie.

5. Zgłoszenia i wpisowe
Uczestnicy zgłaszają swój udział na „Kartach zgłoszeń”
dołączonych do regulaminu wraz z wpisowym w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 14.09.2018 r.
6. Koszt wpisowego
10,00 zł od uczestnika;
UWAGA: po przekroczeniu terminu wpisowe wynosi 15,00 zł
od uczestnika!
Z wpisowego są zwolnieni opiekunowie prowadzący grupy 10-cio
osobowe.
Wpłaty wpisowego należy dokonać gotówką w kasie Oddziału
w Mikołowie ul. Krakowska 2 od poniedziałku do piątku w godz.
od 900 - 1700.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Oddziale
PTTK
tel.: (0-32) 226-54-60, 226 28 98, 883 921 900 od poniedziałku do
piątku w godz. 900 - 1700.
7. Świadczenia dla uczestników rajdu
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
 znaczek rajdowy,
 prawo udziału w konkursach sprawnościowych premiowanych
nagrodami,
 posiłek na mecie rajdu,
 dyplomy dla jednostek zgłaszających,
 potwierdzenie punktów do GOT,
 potwierdzenie udziału w rajdzie okolicznościową pieczątką.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do kompetencji
kierownictwa rajdu.
Życzymy wszystkim uczestnikom słonecznej pogody, dużo miłych
wrażeń oraz dobrego wypoczynku.
Z turystycznym pozdrowieniem
Komitet Organizacyjny Rajdu.

...................................
(pieczątka organizacji zgłaszającej)

39 Rajd Górski O/PTTK w Mikołowie 22.09.2018 r.
..........................................................................................................
(nazwa imprezy-data)

KARTA ZGŁOSZENIA
(drużyny lub osoby indywidualnej)

..................................................................................................
(Organizacja lub osoba zgłaszająca)
...............................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko, tel. kontaktowy kierownika drużyny)
Zgłaszamy:
młodzież:...............................osób, x 10,00 zł =.....................zł
opiekunowie płatni.................osób, x 10,00 zł =.....................zł
opiekunowie bezpłatni............osób
Razem:

...........osób

.............zł.

Uczestnicy oświadczają, że znany jest im Regulamin Rajdu i zobowiązują się go
przestrzegać.
.....................................
(miejscowość data)

..........................................
(podpis kierownika drużyny)

