Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Ziemi Wałbrzyskiej
Komisja Turystyki Górskiej i Wałbrzyski Klub Przodowników Turystyki Górskiej

zapraszają do udziału
w

pod patronatem
Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc – Waldemara Kujawy

REGULAMIN
I ORGANIZATORZY
-

-

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach
ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce, tel./fax.: 74 844-03-05
www.osir-boguszow.eu biuro@osir-boguszow.eu Facebook: Osir Boguszów-Gorce
PTTK o/ Ziemi Wałbrzyskiej
ul. Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych, tel.: 74 842-40-52
www.walbrzych.pttk.pl poczta@pttk.walbrzych.pl

II KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor 11 Rajdu Walończyków: Maria Burzyńska – tel.: 74 844-03-05 w godz. od 800 do 1500 lub 508-276-559.
Członkowie Komitetu Organizacyjnego: Pracownicy OSiR, Krzysztof Teper, Stanisław Junak
III CEL IMPREZY
1. Popularyzacja i promocja turystyki oraz ukazanie piękna i atrakcji Sudetów Środkowych
2. Poznanie historii Walończyków.
3. Kształtowanie wśród społeczeństwa postaw przyjaznych środowisku i nawiązanie do chlubnych tradycji Rajdu Walończyka.
4. Integracja różnych środowisk społecznych i turystycznych (m.in. turystyka piesza, autokarowa, rowerowa) poprzez muzykę,
śpiew, a także gry i zabawy.
5. Promocja aktywnego wypoczynku oraz zachęta do aktywnego spędzania czasu wolnego.
IV OPŁATY

WPISOWE:

15,00 - zł –WSZYSCY UCZESTNICY
Pozostałe opłaty
przejazd na trasie płatny przez Uczestników u poszczególnych przewoźników
PKP – Wałbrzych Miasto – Marciszów – bilet normalny ok. 10,00 zł
PKS – Kamienna Góra – Wałbrzych – bilet normalny ok. 7,00 zł

V CZAS, MIEJSCE ORAZ PROGRAM RAJDU:
1. 11 Rajd Walończyków odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2016 r. – sobota
2. Zakończenie Rajdu – Dom Pachnący Chlebem w Raszowie
3. Program:
- godz. 6.50 – ZBIÓRKA – hol główny Dworca PKP Wałbrzych Miasto
- godz. 7.32 – Wyjazd
- ok. godz. 8.20 – rozpoczęcie wędrówki pieszej (trasa średnio trudna – 15 km)
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- godz. 12.30 – 14.00 – RASZÓW – zwiedzanie: Domu Pachnącego Chlebem, ognisko z kiełbaskami oraz podsumowanie
11 Rajdu Walończyków
- ok. godz. 15.00 – dojście do Kamiennej Góry, odjazd do Wałbrzycha komunikacja prywatną i/lub PKS
- ok. godz. 15.30 - 16.30 – powrót do Wałbrzycha – Plac Grunwaldzki
VI WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia drużyn rajdowych lub uczestników indywidualnych wraz z wpisowym - do dnia 15 kwietnia 2016 r.
w PTTK o/ Ziemi Wałbrzyskiej, ul. Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych, tel.: 74 842-40-52, fax.: 74 842-59-00 lub pocztą
internetową: poczta@pttk.walbrzych.pl
2. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Natomiast
grupy szkolne – z odpowiednią liczbą opiekunów wydelegowanych przez Szkołę. Karty Zgłoszenia grup szkolnych oraz karta
wycieczki powinny być zaakceptowane i podpisane przez Dyrekcję Szkoły.
3. Uczestnicy rajdu powinni być zaopatrzeni we właściwy ubiór do wędrówki pieszej, odpowiednie wyposażenie turystyczne
oraz apteczkę pierwszej pomocy (w przypadku grup zorganizowanych przynajmniej jedna na 10 osób).
4. Na Karcie zgłoszeń należy podać oprócz imienia i nazwiska również Pesel, adres zamieszkania i telefon kontaktowy,
w przypadku osób niepełnoletnich kontakt do rodziców/opiekunów prawnych.
5. W przypadku nie pojawienia się uczestnika na miejscu zbiórki i nie zgłoszenia tego faktu minimum 3 dni przed terminem
imprezy – wpisowe nie będzie zwracane.
6. Uczestnicy Rajdu nie będący członkami PTTK i osoby nie posiadające aktualnie opłaconej składki winni być ubezpieczeni od
następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Członkowie PTTK z opłaconą składką za rok 2016 są
ubezpieczeni.
7. Wszyscy uczestnicy Rajdu biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
8. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, przy czym Organizator w przypadku złych warunków pogodowych
ma prawo do modyfikacji programu Rajdu.
9. Zarówno Organizator jak i uczestnicy Rajdu podczas trwania imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów
wynikających z Ustawy o Usługach Turystycznych, jak i przepisów oraz regulaminów miejsc, w których odbywa się Rajd
(m.in. regulaminy odwiedzanych obiektów).
10. Podczas imprezy wyznaczeni Przewodnicy i Przodownicy pełnią rolę przedstawicieli Organizatora Rajdu.
11. Integralną częścią regulaminu jest Program Rajdu.
12. W przypadku zauważenia nieprawidłowości podczas trwania imprezy oraz ewentualnego łamania Regulaminu należy
niezwłocznie poinformować Komandora Rajdu lub Przedstawiciela Organizatora Rajdu.
13. Podczas Imprezy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać poleceń i stosować się do wskazówek wydawanych przez
Przewodnika/Organizatora.
14. Uczestnictwo w 11 Rajdzie Walończyków i wpisanie na listę oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
15. Należy zabrać ze sobą uśmiech na twarzy, dobry humor i chęć dobrej zabawy w przyjaznej atmosferze.
VII ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

opieka przewodnicka na trasie,
pamiątkowa odznaka,
pamiątkowy dyplom uczestnictwa dla każdego z uczestników oraz grup zorganizowanych,
posiłek turystyczny – kiełbaska z ogniska z dodatkami (chleb, ketchup, itp.,)
ubezpieczenie dla posiadających ważną na rok 2016 legitymację PTTK,
folder okolicznościowy i/lub materiały promocyjne,
nagrody i dyplomy dla zwycięzców konkursów,
zwiedzanie Domu Pachnącego Chlebem

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Opiekunowie (1 na 10 osób) oraz Członkowie Komitetu Organizacyjnego - wpisowe gratis.
2. Opłaty za przejazd dokonują wszyscy uczestnicy – płatność w kasach u poszczególnych przewoźników.
3. Program imprezy oraz przebieg tras może ulec zmianie w przypadku np. niesprzyjających warunków atmosferycznych lub w
razie potrzeby dostosowania trasy do możliwości grypy.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody oraz straty materialne powstałe wobec uczestników
i osób trzecich podczas trwania imprezy.
5. Osoby nie stosujące się do regulaminu, będące pod wpływem środków odurzających (alkohol, narkotyki), agresywne,
nieodpowiednio ubrane (strój odpowiedni do panujących warunków pogodowych) mogą być wykluczone lub nie dopuszczone
do wzięcia udziału w imprezie, o czym decyduje organizator imprezy. Osobom takim nie przysługuje zwrot wpisowego.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
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po wypełnieniu poufne

KARTA ZGŁOSZENIA
11 Rajd Walończyków – Kolorowe Jeziorka – „Dom Pachnący Chlebem
w dniu 23 kwietnia 2016 r.
1. Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………..
2. PESEL i miejsce urodzenia:……………………………………………….……………………
3. Adres (z kodem pocztowym): ………………………………………….……………………...
……………………………………………………………………………………………………...
4. Nr tel. kontaktowego: ……………...…………........................................................................
5. e-mail: …………………………………………………………………………………………
5. Nr legitymacji PTTK:: …………..………………………………………………………..……..
6. Wyrażam Zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych czy 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.).

7. Opłatę za udział w Rajdzie w kwocie ………………………….. dokonałem/am w kasie
Oddziału w dniu: ………………………… .

……………………………………………………
(podpis uczestnika)
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po wypełnieniu poufne

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW IMPREZY PTTK:

11 Rajd Walończyków – Kolorowe Jeziorka – „Dom Pachnący Chlebem”
w dniu 23 kwietnia 2016 r.

NAZWA GRUPY (organizacja)……………….……………………………………………….
Nazwisko i imię

l.p.

Adres zamieszkania

PESEL

Nr leg.
PTTK

Uwagi*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
* np. opiekun
……………………………………
pieczęć organizacji zgłaszającej

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