ORGANIZATORZY
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
-

Oddział Miejski PTTK w Toruniu
Klub Turystyki Kolarskiej „Przygoda” w Toruniu

KOMITET ORGANIZACYJNY
- Komandor - Dariusz Parzych
- Zastępca Komandora – Krzysztof Siastacz
- Sekretariat – Małgorzata Siastacz
- Prowadzący trasę – Waldemar Wieczorkowski
- Konkursy – Daniela i Bogumił Michalak oraz Barbara i Jacek Joachimiak

CEL RAJDU
-

popularyzacja turystyki rowerowej
czynny wypoczynek na świeżym powietrzu
uczczenie Święta Zakochanych
integracja członków i sympatyków Klubu „PRZYGODA”

-

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
-

-

WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Wpisowe na rajd wynosi: dzieci i młodzież szkolna 7 zł., pozostali
uczestnicy 10 zł. Zgłoszenia przyjmowane będą w OM PTTK w Toruniu
ul. Piekary 41, mailowo: wwaldek@gazeta.pl lub SMS na nr 609 796 462,
do dnia 10 lutego (czwartek), natomiast wpisowe należy wpłacić na konto
OM PTTK nr 18 1090 1506 0000 0000 5002 0232 lub po przybyciu na
rajd.

posiadanie dowodu tożsamości i legitymacji PTTK
posiadanie sprawnego roweru
przestrzeganie zasad bhp, p.poż, oraz zasad Karty Turysty
przestrzeganie Regulaminu rajdu oraz postanowień
kierownictwa rajdu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

TERMIN I MIEJSCE RAJDU
Rajd odbędzie się w dniu 13 lutego 2022 zbiórka o godz. 10.00 przed
wejście głównym do Galerii PLAZA przy ul. Broniewskiego, wspólny
przejazd drogą rowerową przez Przysiek, Rozgarty, Górsk, Gutowo do
Małej Złejwsi, gdzie będzie dłuższy postój na posiłek oraz konkursy po
czym nastąpi powrót do Torunia (długość trasy ok. 40 km)

odcisk pieczątki rajdowej – punkty na KOT
posiłek turystyczny
pamiątkowy znaczek
nagrody za czołowe miejsca w konkursach
dużo humoru i miłej atmosfery

-

młodzież do lat 18 może wziąć udział tylko pod opieką osoby dorosłej
rajd nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany według
zasady „non profit”
Impreza odbywa się na zasadzie samoorganizacji a uczestnicy rajdu
dokonują jedynie wpłat na organizację imprezy
organizatorzy rajdu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez uczestników rajdu osobom trzecim i na odwrót
zaleca się uczestnikom ubezpieczyć na czas dojazdu i na powrót
w razie nie przybycia na rajd wpisowe nie podlega zwrotowi

.

ODDZIAŁ MIEJSKI PTTK W TORUNIU,
KLUB TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK „PRZYGODA”
W TORUNIU
REGULAMIN
XI WALENTYNKOWEGO RAJDU ROWEROWEGO
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