
PTTK Oddział w Zamościu

zapraszają

 
 Cele Rajdu:
Poznanie  walorów  turystyczo-krajobrazowych  Roztocza Środkowego,  
zdobywanie punktów do odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej, 
popularyzacja odznak krajoznawczych, propagowanie wiedzy ekologicznej, 
integracja braci turystycznej. 

 Termin i miejsce Rajdu: 
Rajd odbędzie się w dn. 27 maja 2017 r. (sobota)  bez  względu na pogodę... 
Meta Rajdu zlokalizowana będzie w Trzęsinach przy źródełku
                                                         N 50 63.842   E 22 79.833
                                                                                                                                                                               
 Warunki uczestnictwa: 
W Rajdzie uczestniczą drużyny zgłoszone przez szkoły (1 opiekun na 10 
uczestników). Opiekunowie uczestniczą w Rajdzie bezpłatnie. Listy zgłoszeń 
powinni potwierdzić: Dyrektor i Opiekun. Zapraszamy również turystów 
indywidualnych, młodzież do lat 18 z opiekunami. 
Obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpisowego w terminie. Osoby niezgłoszone (dot. to 
również kadry) nie mogą brać udziału w Rajdzie. 
Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu w czasie Rajdu.
Ilość miejsc ograniczona.
 
 Obowiązki uczestników Rajdu: 
Podporządkowanie się zarządzeniom Kierownictwa Rajdu, przestrzeganie 
przepisów ppoż., ochrony przyrody i Karty Turysty. Uczestnicy powinni posiadać 
apteczkę, odpowiedni ubiór stosowny do warunków atmosferycznych oraz kubeczek 
na napój. 
Prosimy rodziców o niezaopatrywanie uczestników Rajdu w drogi sprzęt 
elektroniczny - smarfony itp. Telefony komórkowe powinny być na smyczach.

Interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu. 

Zgłoszenia i opłatę za organizację  do 19 maja br. przyjmuje:
PTTK Oddział  w Zamościu ul. Staszica 31, tel. +48 516 148 522

Rezerwacje nie potwierdzone do 22 maja br. godz. 12.00  będą anulowane.

Opłata za organizację Rajdu wynosi - 25 zł
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NW, opiekę kadry 
PTTK, znaczek rajdowy, nagrody w konkursach, słodki smakołyk, przejazd 
autokarem. 
W przypadku nie wzięcia udziału w Rajdzie opłata  nie będzie zwracana.
Koszty transportu są częściowo dotowane przez Miasto Zamość.

*********************************************************************************************
             UWAGA!
Odjazdy autokarów o godz. 8.30 z parkingu przy LUNECIE wjazd obok 
Urzędu Gminy od  ulicy Peowiaków w Zamościu

Trasa 1

od godz. 9.30 przejście piesze trasą:
Żelebsko - Trzęsiny -   6 km
prowadzą: Eugeniusz Mołdoch PTP 
                  i Paweł Koman przew.

***********************************************
Trasa 2

od godz. 9.30 przejście piesze trasą:
Kajetanówka - Trzęsiny - 6 km
prowadzą PTP:
PTP Andrzej Dziaduszek 
i  przew.Tadeusz Bieganowski 

***********************************************
 Kierownik Rajdu:
Przew. Andrzej Bober
 Obsługa Mety:
PTP Marian Buryło

***********************************************
Spotkamy się  na mecie Rajdu 

przy ognisku w Trzęsinach 
(przy źródełku))
 po godz. 12-tej

W programie przewidujemy tradycyjne 
konkursy: krajoznawczy, piosenki 

prawdziwie turystycznej i zręcznościowy
oraz najpiękniejszy strój z bajki

„Czerwony Kapturek”.
Przewidywany powrót do Zamościa 

po godz.  15.00 
***********************************************

Szczególnie zapraszamy
miłośników kijków i fotografii oraz 

rowerzystów...
***********************************************

Do spotkania na Rajdzie Nocnym
„
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