Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej,
Gmina Miasto Elbląg, Klub Turystów Pieszych „Delta”

REGULAMIN
59 Jesienny Rajd po Wysoczyźnie Elbląskiej

ELBLĄG

17.09.2022 r.

I. CELE ZŁAZU
Poznajemy Wysoczyznę Elbląską

 popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Wysoczyzny Elbląskiej.
 propagowanie czynnego wypoczynku.
 propagowanie turystyki kwalifikowanej
 zdobywania odznak regionalnych, krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej.
 realizacja programu edukacji krajoznawczej i przyrodniczej adresowanej do dzieci szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
 integracja rodzinna – propagowanie turystyki rodzinnej

II. ORGANIZATOR
 Klub Turystów Pieszych „DELTA” na zlecenie Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu,

III. WSPÓŁORGANIZATORZY
 Gmina Miasto Elbląg,
 Nadleśnictwo Elbląg
 Leśnictwo Kadyny

IV. KOMITET ORGANIZACYJNY
 Sławomir Kałabun – komandor rajdu
 Leszek Marcinkowski – zastępca komandora rajdu
 Jolanta Kałabun, Danuta Hoppa, Agnieszka Hoppa, Danuta Żynda, Krzysztof Żynda, Wanda Golias, Katarzyna
Kempińska, Krystyna Strojek - organizatorzy

V. INFORMACJE OGÓLNE
 rajd odbędzie się 17.09.2022 roku
 w rajdzie uczestniczyć mogą turyści indywidualni lub drużyny min. 8-osobowe zgłaszane przez wszelkie
organizacje,
 opiekun drużyny liczącej minimum 10 osób otrzymuje świadczenia bezpłatnie,
 opiekun drużyny zobowiązany jest do podania numeru kontaktowego
 młodzież szkolna bierze udział w rajdzie pod opieką dorosłego, upoważnionego przez dyrekcję szkoły
opiekuna lub nauczyciela,
 zgłoszenia wraz z opłatą na rzecz organizatora na działalność statutową należy wpłacać w terminie do
12.09.2022 r. osobiście w Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu przy ul. Krótkiej 5.
 wysokość opłaty:
– członkowie PTTK 10,00 zł,
– pozostali 13,00 zł od osoby,
 Wpisowe można również wpłacić na konto Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu:











BANK PEKAO S.A. II O/Elbląg 36 1240 2265 1111 0010 3570 7650
z dopiskiem: opłata statutowa „Rajd Jesienny 2022"
zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na druku zgłoszenia załączonym do regulaminu, w przypadku grup
szkolnych wymagany jest stempel szkoły i podpis dyrektora oraz podanie obok nr szkoły klasy,
dla usprawnienia organizacji imprezy prosimy o zamieszczenie na przekazach i kopertach z korespondencją
rajdową dopisku: „ Rajd Jesienny 2022”,
w przypadku wpłaty na konto Oddziału prosimy o dołączenie do zgłoszenia kserokopii dowodu wpłaty.
Oryginał należy zabrać na start trasy i przedstawić jej kierownikowi celem wyjaśnienia powstałych
(ewentualnych) wątpliwości,
o przyjęciu drużyny na wybraną trasę decyduje data zgłoszenia /dostarczenia karty zgłoszenia i dokonania
wpłaty lub przelewu do Oddziału PTTK/,
ilość osób uczestniczących w Rajdzie i na poszczególnych trasach jest ograniczona,
w przypadku rezygnacji z udziału w Rajdzie, wpisowe nie podlega zwrotowi,
w trakcie zakończenia rajdu odbędą się konkursy: zgaduj zgadula i przyrodniczo-turystyczno-krajoznawczy
ubezpieczenia grup od nieszczęśliwych wypadków dokonują ich kierownicy we własnym zakresie i na własny
koszt,




organizator ma prawo nie przyjąć osób indywidualnych lub drużyn, jeżeli nie będzie mógł zapewnić
bezpieczeństwa uczestnikom Rajdu.
Uczestnicy Rajdu muszą przestrzegać poleceń kierownictwa Rajdu, oraz przepisów p.poż. i Karty Turysty.

VI. ŚWIADCZENIA
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
 pamiątkowy znaczek,
 potwierdzenie uczestnictwa w rajdzie w książeczkach OTP,
 potwierdzenie w książeczce „Miłośnik Ziemi Elbląskiej”
 dyplom dla drużyny,
 kiełbasa na ognisko + pieczywo
 transport na punkt startowy i powrót do Elbląga po zakończeniu rajdu

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
rozpoczęcie zakończenie Rajdu odbędzie się w Kadynach na polu biwakowym około godz. 12:00.
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
na zakończeniu imprezy będzie czynny:
 punkt weryfikacyjny OTP,
 stoisko z książeczkami turystyki kwalifikowanej i innymi pamiątkami,
 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rajdu osobom
trzecim,
 udział w Rajdzie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych (imię i
nazwisko, miejscowość) uczestników rajdu. Zgoda obejmuje również wykorzystanie wizerunku, jego
utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z
działalnością prowadzoną przez Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu
 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów rajdu.




TRASY RAJDU:
TRASA NR 1 - 17.09.2022 r.
Nadbrzeże – drogą wzdłuż torów kolejowych – Suchacz – szlak czerwony - Pęklewo – Kadyny pole
namiotowe … 7 km
Start dnia 17.09.2022 – PTTK ul. Krótka 5 – godz. 8:30
Kierownik trasy – Krzysztof Żynda
TRASA NR 2 - 17.09.2022 r.
Pagórki – Ostrobrzeg – Kadyny pole namiotowe … 7 km
Start dnia 17.09.2022 – PTTK ul. Krótka 5 – godz. 8:30
Kierownik trasy – Jolanta Kałabun

Proponujemy również trasy opracowane indywidualnie lub trasy na życzenie opracowane przez
Przodowników Turystyki Pieszej KTP „DELTA” a poprowadzone przez uczestników rajdu.
Dużo słońca na trasach rajdu
życzą Organizatorzy.

