
KLUB TURYSTÓW PIESZYCH „HORYZONT”W SOLCU KUJAWSKIMZAPRASZA NA:IX RAJD DŁUGODYSTANSOWY „TAMTENDYK”13.04.2019 r.
REGULAMIN RAJDU1.ORGANIZATORKlub Turystów Pieszych „HORYZONT” w Solcu Kujawskim działającyprzy Oddziale PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnychw Bydgoszczy.

2. CELE RAJDU:
 popularyzacja turystyki pieszej,
 zapoznanie się z walorami krajoznawczymi Puszczy Bydgoskiej,
 promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz ochrony środowiska,
 uczczenie pamięci księdza Jana Mąkowskiego.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,
 z uwagi na stopień trudności rajdu, zalecane doświadczenie w turystycepieszej,
 w rajdzie mogą wziąć udział członkowie PTTK oraz osoby niezrzeszone,
 koszt dojazdu i powrotu z rajdu uczestnik zabezpiecza we własnym zakresie,
 udział młodzieży nieletniej tylko pod opieką osób dorosłych,
 zalecane przejście trasy w zorganizowanej grupie. Osoby dorosłezainteresowane indywidualnym przejściem trasy, czynią to na własnąodpowiedzialność.

4. ZAPISY:Osoby zainteresowane udziałem w rajdzie proszone są o kontakt do poniedziałku05.04.2019 r. do godz. 18:00.Kontakt organizacyjny:Łukasz Wojtecki, nr tel. 660 170 356e-mail: lukaszwojtecki1@wp.pl
5. DOJAZD NA START I ZBIÓRKA:13.04.2019 r., godz. 09:00 zbiórka uczestników przed kościołempw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 5.



6. START I META RAJDU – start rajdu: godz. 9:00 sprzed kościoła pw. św.Stanisława Biskupa i Męczennika - Meta rajdu MGOKSiR w Gniewkowie.Powrót z Gniewkowa we własnym zakresie, będzie także możliwość transportuautobusem z Gniewkowa do Solca Kujawskiego.
7. TRASA:Solec Kujawski – czarny szlak im. Jerzego Szafkowskiego – zielony szlakim. Tadeusza Dolczewskiego – niebieski szlak im. Mariana Przybylskiego – Chrośna –żółty szlak Puszczański – Dąbrowa Mała – Osiek Wielki – czerwony szlak ZielonejStrugi – Dąblin – Gniewkowo
Szacunkowa długość trasy ok. 40 km.
8. ŚWIADCZENIA:

 potwierdzenie punktów na odznaki OTP,
 znaczek rajdowy,
 odcisk pieczątki rajdowej,
 pamiątkowy dyplom,
 poczęstunek.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
 osoby niezrzeszone w PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie,
 UWAGA! Osoby, które wyrażą chęć uczestnictwa w rajdzie, a zgłoszą siępo wyznaczonym terminie, mogą nie otrzymać wszystkich świadczeń.


