REGULAMIN
Cyklicznej Imprezy Turystycznej
CIT-4
25.09.2020-27.09.2020
województwo wielkopolskie
1. Organizatorzy:
- Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
- Komisja Piesza OM PTTK w Toruniu
2. Termin:
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w terminie:
25.09.2020 r. do 27.09.2020 roku.
Baza noclegowa: Leśny Ośrodek Szkoleniowy ul. Adama Wodziczki 3, 62-040
Puszczykowo
3. Cel imprezy:

5. Świadczenia organizatorów:
- możliwość zdobycia punktów na OTP,
- 2 noclegi w ośrodku ze śniadaniami,
- przejazd PKP,
- bilety wstępu do WPN
- nagrody w konkursie krajoznawczym,
- znaczek okolicznościowy,
- ognisko,
- zajęcia rekreacyjne.

UWAGA w cenie imprezy nie uwzględniono biletów wstępu do muzeów i
innych instytucji kultury i sztuki

Program Cyklicznej Imprezy Turystycznej
piątek 25.09.2020
ok. 15.00 - zwiedzanie Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie
17.00 – 20.00 - przyjmowanie i kwaterowanie uczestników rajdu.
20.00 - oficjalne otwarcie Rajdu, ognisko turystyczne
ok. 22.00 - cisza nocna

- propagowanie czynnego wypoczynku na łonie natury
- rozszerzenie wiedzy krajoznawczej i turystycznej
- propagowanie zasad ochrony przyrody i środowiska
- spełnienie warunków do zdobycia odznak OTP począwszy od małej srebrnej
OTP wzwyż.
4. Zgłoszenia i wpisowe:
Zgłoszenia i wpisowe w wysokości: 165,00 zł
Przyjmuje Oddział Miejski PTTK w Toruniu ul. Piekary 41. Przy opłacaniu
wpisowego należy dostarczyć listę uczestników potwierdzoną przez dyrekcję
instytucji zgłaszającej. Młodzież szkolna może przebywać na Rajdzie wyłącznie
pod opieką osób dorosłych.
•
•

Zapisy przyjmujemy do wyczerpania miejsc, w terminie do 28 sierpnia
2020 r.
Uwaga!!! Ilość miejsc w pokojach jest ograniczona

sobota 26.09.2020
8.00 – 8.30 - śniadanie.
9.00 – 18.00 - przejazd PKP i przejście na trasie Mosina PKP – Osowa Góra
( szlak niebieski ) – Dyrekcja WPN – Głaz Leśników ( szlak
czerwony ) – Jarosławiec – Puszczykowo (szlak żółty) – 24 km
18.00 – 20.00 - czas wolny
20.00 – 22.00 - ognisko turystyczne i zabawy
ok. 22.00 - cisza nocna
niedziela 27.09.2020
8.00 – 8.30 - śniadanie.
9.30 – 10.00 - przejazd autami do Rogalina. Przewóz uczestników rajdu do
Wiórka (we własnym zakresie)
10.00 – 14.00 - przejście na trasie Wiórek – Rogalinek ( szlak zielony ) –
Rogalin ( szlak czerwony). Zwiedzanie Rogalińskiego Parku
Krajobrazowego - 15 km
ok. 14.00 - zakończenie rajdu i powrót do domu☺.

Obowiązki uczestników:
Obowiązkiem uczestnika jest:
−

posiadanie sprzętu turystycznego pozwalającego na pieszą wędrówk

ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK
IM. MARIANA SYDOWA
W TORUNIU

proponowanymi trasami i umożliwiającego przygotowanie posiłków,
−

posiadanie zasobu gotówki wystarczającego na przejazd w miejsce
rozpoczęcia imprezy, jak i powrót z niej.

.Uwagi końcowe:
-

impreza odbędzie się bez względu na pogodę,

-

uczestnicy imprezy – członkowie PTTK są ubezpieczeni w czasie trwania
imprezy od NNW w firmie AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
S.A. Pozostali uczestnicy – powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie i
na własny koszt,

-

organizatorzy

imprezy

nie

ponoszą

odpowiedzialności

za

szkody

spowodowane przez uczestników oraz osoby trzecie,
-

osoby nieprzyjęte na listę imprezy zostaną o tym fakcie poinformowane,

-

w przypadku nieprzybycia na imprezę wpisowe nie podlega zwrotowi,

-

szczegółowy program Rajdu zostanie wywieszony podczas imprezy,

-

ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

ZDOBYWAMY ODZNAKI TURYSTYKI PIESZEJ

ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY

województwo wielkopolskie
25.09.2020 – 27.09.2020

