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16.30 - 17.00 zwiedzanie Filii Nr 16 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy
Kopernikańskiej w Toruniu przy ul. Raszei 1 w Toruniu

1. Organizatorzy:
- Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu, Komisja Turystyki

17.00 – 19.00 Przejście piesze na trasie Filia Nr 16 Mediateka (Toruń, ul.
Raszei 1) – ul. Winnica - Szosa Lubicka - Bulwar Filadelfijski -

Pieszej

Aleja 500-lecia Torunia - Wojewódzka Biblioteka Publiczna -

- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

Książnica Kopernikańska w Toruniu (ul. J. Słowackiego) – 8 km

2. Termin:
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w terminie 22.06.2019 r.
3. Cel imprezy:
- zapoznanie się z działalnością Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy
Kopernikańskiej w Toruniu szczególnie z jej Filią Nr 16 Mediateką,
- dla chętnych możliwość wzięcia udziału w „Nocy gier planszowych”
organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną Książnicę
Kopernikańską w Toruniu
- propagowanie czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu
- rozszerzenie wiedzy krajoznawczej i turystycznej
4. Zgłoszenia i wpisowe:

19.00 Zakończenie rajdu
6. Obowiązki uczestników:
Obowiązkiem uczestnika jest:
- posiadanie odpowiednie sprzętu turystycznego pozwalającego na pieszą
wędrówkę proponowaną trasą,
- zasób gotówki wystarczający na przejazd w miejsce rozpoczęcia imprezy jak i
powrót z niej.
7. Uwagi końcowe:
-

impreza odbędzie się bez względu na pogodę,

-

uczestnicy imprezy – członkowie PTTK są ubezpieczeni w czasie trwania

Zgłoszenia przyjmuje Oddział Miejski PTTK w Toruniu ul. Piekary 41. Przy

imprezy od NNW. Pozostali uczestnicy – powinni ubezpieczyć się we

zgłoszeniu należy dostarczyć listę uczestników potwierdzoną przez dyrekcję

własnym zakresie i na własny koszt,•

instytucji zgłaszającej. Młodzież szkolna może przebywać na Rajdzie

-

2019 r.
5. Świadczenia organizatorów:
- możliwość zwiedzenia Mediateki
- możliwość zdobycia punktów na OTP

imprezy

nie

ponoszą

odpowiedzialności

za

szkody

spowodowane przez uczestników oraz osoby trzecie,

wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
Zapisy przyjmujemy do wyczerpania miejsc, w terminie do 7 czerwca

organizatorzy

-

osoby nieprzyjęte na listę imprezy zostaną o tym fakcie poinformowane,

-

ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.
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